
 

ANSØGNINGSSKEMA 

 – Optagelse JuniorTalent Herning Gymnasium 
Vigtig, læs grundigt: 

Dette er en ansøgning om optagelse på JuniorTalent Herning Gymnasium 

1. Udfyld ansøgningsskemaet – inden print! (ikke med håndskrift!) Det er meget vigtig, at vi 
tydeligt kan læse informationerne. Være opmærksom på at den e-mailadresse du skriver 
bliver brugt til at give dig svar på ansøgningen, samt yderligere JuniorTalent informationer. 
 

2. Du skal aflevere ansøgningen på din skole til din klasselærer eller på kontoret. Dine 
forældre skal også skrive under på ansøgningen. 
 

3. Din egen skole vurderer, om Junior Talent er et godt tilbud til dig. I givet fald sender skolen 
din ansøgning til JuniorTalent som foretager den endelige udvælgelse. Hvis JuniorTalent 
modtager din ansøgning får du besked om optagelse/afslag på mail (den mailadressen du 
har skrevet på ansøgningen). 
 

4. Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge en motivation, hvor du både skriver 
lidt om, hvordan det går i dine fag nu, og hvorfor du gerne vil være elev på JuniorTalent. 
Motivationen skal være på mindst 250 og højst 400 ord. Det svarer til en halv til en hel A4 
side. Du må gerne få hjælp til at skrive din motivation, men det er vigtigt, at du skriver med 
dine egne ord. Den endelige optagelse på Junior Talent sker direkte fra Herning 
Gymnasiums JuniorTalent afdeling som efter gennemlæsning af ansøgninger 
sammensætter det endelige hold og udsender besked om optagelse/afslag i december - 8. 
klasse. 
 

  



Grundskole:  

 

Navn: 

 

CPR nr: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

E-mailadresse (vigtig – tjek og være sikker!) 

(denne e-mailadresse bliver brugt til at give dig svar på ansøgningen, samt yderligere JuniorTalent informationer): 

 

 

Dato: 

 

Forældres underskrift: 

 

Forældres navn: 

Med underskriften gives samtykke til brug af billeder af ansøgeren på JuniorTalents hjemmeside og 
i informationsmateriale 

 

Grudskolens underskrift: 

 

 

 

  



Motivation: 

(hvor du både skriver lidt om, hvordan det går i dine fag nu, og hvorfor du gerne vil være elev på 
JuniorTalent. Motivationen skal være på mindst 250 og højest 400 ord. Det svarer til en halv til en hel 
A4 side) 
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