
 
 
 
 

BUPL NORDJYLLANDS RÅDIGHEDSFOND 
 
 

ANSØGNINGSSKEMA 
(for pædagogstuderende på 2. eller 3. år) 

 
 
NAVN: _________________________________________CPR.NR. _________________ 
 
GADE: __________________________________________________________________ 
 
POSTNR.: __________BY: _______________________ TLF.NR. ___________________ 
 
_____________ E-MAIL: ___________________ 
 
OBS: Legater overføres til NEM-KONTO. 
 

 
DET OFFICIELLE PROGRAM VEDRØRENDE STUDIEREJSEN SKAL VEDLÆGGES 

Uden officielt program kan der ikke ydes bidrag 
 

Det skal bemærkes, at kun studerende, der har været medlemmer af studiesektionen i hele 
studieforløbet, kan komme i betragtning. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at udvælgelsen for et nærmere fastsat antal legater foregår 
ved lodtrækning, og at beløbet som udgangspunkt er kr. 500,- pr. studerende, som uddeles 
som et skattefrit legat. 
 
Hvis det er til udlandet - jfr. nye regler om oplysningspligt/skattepligt. 
 
________________________________________________________________________ 
 
University college:                      Rektor:                                       
(Stempel)                                   (Underskrift)                               
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Ansøgningsskemaet, vedlagt alle relevante bilag, sendes til BUPL Nordjyllands 
Rådighedsfond, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst eller via min side. Hvis du ønsker 
yderligere oplysninger, kan du kontakte Lene Amdisen på tlf. 35 46 55 05/35 46 55 00 eller 
via ”Mit BUPL”. 



BUPL NORDJYLLANDS RÅDIGHEDSFOND 
 

ANSØGNINGSSKEMA 
 
NAVN: ___________________________________________ CPR.NR.: __________ 
 
GADE:______________________________________________________________ 
 
POSTNR.: ___________ BY: _________________________TLF.NR.: ___________ 
 
E-MAIL:____________ 
 
ARBEJDSSTED:______________________________________________________ 
 
UDDANNELSESSTED:_______________________________________ ÅR: ______ 
 
Jeg søger som legat kr.: _______________ 
 
OBS: Legater udbetales til NEM-KONTO 
 
Såfremt ovennævnte ansøgte beløb ikke kan imødekommes, vil jeg også være interesseret 
i et mindre beløb: JA: _______     NEJ: ________ 
____________________________________________________________________ 
Er du kursist udfyldes følgende:                                                       sæt X 
Er du årskursist på heltid (1-årig)                                                            ______ 
Er du årskursist på deltid (flerårig)                                                          ______ 
(Bemærk: Deltidskursister kan kun få tilskud én gang i studieforløbet) 
____________________________________________________________________ 
Har du søgt din arbejdsgiver om tilskud: JA: ______    NEJ: ______ 
 
Hvis ja, hvor meget betaler arbejdsgiveren: Kr. ____________ 
 
Hvis nej, hvorfor: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Hvis du er arbejdsløs: 
 
Hvor længe har du været arbejdsløs: ______________________________________ 
Har du i arbejdsløshedsperioden haft vikariater: ______________________________ 
Får du uddannelsesydelse: ______________________________________________ 
 
Har du modtaget tilskud til daghøjskole: ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Oplysninger om, til hvilket formål legatet søges, herunder evt. udgifter. Program skal 
vedlægges, f.eks. kursusprogram, studierejseprogram o.l. Vedlæg begrundelse for, hvorfor 
netop du søger penge fra Rådighedsfonden - Pædagogiske/personlige formål.  
 
Ansøgningsskemaet, program samt begrundelse sendes til: BUPL Nordjyllands 
Rådighedsfond, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst eller vedhæft de relevante 
dokumenter og send dem via ”Mit BUPL”.  


