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Ansøgningsskema til sommerskole i Grønland 

Børne- og Undervisningsministeriet kan tilbyde 5 elever at deltage på sommerskole i Grønland. 
Sommerskolen kaldes Joint Science in Education Project. 10 elever deltager fra Grønland og 5 fra 
henholdsvis Danmark og USA.  

Hvem kan søge? 

• Du går i 2.g og er i gang med en naturvidenskabelig studieretning
• Du synes naturvidenskab er spændende
• Du er fagligt dygtig til naturvidenskab
• Du interesserer dig for kultur
• Du kan fungere i pressede situationer
• Du besidder gode sociale kompetencer
• Du er god til engelsk. Det meste af undervisningen foregår på engelsk og man arbejder i grupper

med engelsktalende. Der er opsamling på grønlandsk og dansk, men meget af kommunikationen
foregår på engelsk.

• Du forventes aktivt at deltage i hele sommerskoleprogrammet.

Børne- og Undervisningsministeriet dækker transporten Københavns Lufthavn-Grønland t/r samt 
kursusafgift og ophold i Grønland.  

Den foreløbige dato for sommerskolen er fra 29. juni til 19.juli 2021.

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2021 kl. 12. Ansøgningen sendes til mette.malmqvist@stukuvm.dk .

Grundoplysninger

Stamoplysninger 

• Navn (elev):

• Adresse (elev):

• Mail (elev):

• Tlf. nr. (elev):

• Gymnasium:

• Tlf.nr. (gymnasium):

• Mail (gymnasium):

Hvilke fag og niveauer har du? (sæt X) A B C 

Biologi 

Bioteknologi 

Fysik 
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Geovidenskab 

Kemi 

Naturgeografi 

 

Hvordan opfylder du kravene? 

 
4. Beskriv hvordan du opfylder kravene: (Beskriv hvorledes du opfylder kravene gerne med eksempler i forhold til din interesse 
for naturvidenskab, fagligt niveau, interesse for kultur, sociale kompetencer, engelskkundskaber samt giv eksempler på hvordan du fungerer i 
pressede situationer.) 

 
Udtalelse fra min studieretningslærer (biologi/bioteknologi/fysik/kemi/geovidenskab) samt 
engelsklærer: 
(Beskriv eleven i forhold interessen for naturvidenskab, fagligt niveau, sociale kompetencer, engelskkundskaber, hvordan eleven fungerer i pressede 
situationer og evt. andre supplerende oplysninger) 

 
Underskrift (lærer 1) Lærer skriver under på at have skrevet udtalelsen ovenfor 

• Navn 

• Mailadresse  

• Dato 

• Underskrift 

 
Underskrift (lærer 2) Lærer skriver under på at have skrevet udtalelsen ovenfor 

• Navn 

• Mailadresse  
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• Dato 

• Underskrift 

 
Underskrift (evt. lærer 3) Lærer skriver under på at have skrevet udtalelsen ovenfor 

• Navn 

• Mailadresse  

• Dato 

• Underskrift 

 

Underskrift (rektor) Rektor skriver under på at  

- skolen er bekendt med elevens ansøgningen om deltagelse i 
sommerskole i Grønland.  

- skolen dækker dine udgifter til transport tur/retur fra hjemmet 
til Kastrup Lufthavn i forbindelse med sommerskolen, i fald 
sommerskolen bliver bevilget til eleven. 

• Navn 

• Mailadresse  

• Dato 

• Underskrift 

 

Underskrift (elev) 

• Navn 

• Dato 
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• Underskrift 

• Evt. værges underskrift 
(hvis du er under 18 år) 

 
Frist for indsendelse af ansøgning er den 8. marts 2021 kl. 12. Ansøgningen indsendes af eleven. 
Ansøgningen sendes til mette.malmqvist@stukuvm.dk . 
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