
Personlige oplysninger
Ansøgers fulde navn:
Født (dd-mm-åå):
Adresse: 
Uddannelsesinstitution:
Klassetrin: 
Er ansøger tilmeldt online danskundervisning hos DW?:    Ja                    Nej
Danskniveau: Intet kendskab            Lidt kendskab                      Godt kendskab 

Familieoplysninger
Er familien medlem af Danes Worldwide?:        Ja                 Nej
Hvis ja, angiv familiens medlemsnummer: 

Mors fulde navn: 
Stilling: 
Arbejdstimer pr. uge i gennemsnit: 
E-mail: 
Telefon: 
Adresse (hvis anden end ansøgers):

Fars fulde navn:
Stilling:
Arbejdstimer pr. uge i gennemsnit.:
E-mail: 
Telefon:
Adresse (hvis anden end ansøgers):

Ansøgningsskema 

Legat til online danskundervisning  
Skoleåret 2022/2023

Der kan ansøges om legat til Begynderdansk, Dansk for øvede eller Skoledansk.

Den samlede ansøgning sendes til: legater@danes.dk
Vær opmærksom på, at alle felter skal udfyldes, for at ansøgningen kan komme i betragtning. 



Evt. værges fulde navn:
Stilling: 
Arbejdstimer pr. uge i gennemsnit:
E-mail: 
Telefon:
Adresse (hvis anden end ansøgers):
Medlem af Danes Worldwide (sæt X):  Ja   Nej

Tilknytning til Danmark
Beskriv ansøgers tilknytning til Danmark

Hvornår har ansøger/familien sidst besøgt Danmark?

Hvor ofte besøger ansøger/familien Danmark?

Hvorfor ønskes ansøgeren tilmeldt online danskundervisning?



Beskriv, hvilken rolle det danske sprog spiller i jeres hverdag

Ansøgerens egen interesse

Her bedes ansøgeren selv skrive en kort motivation for, hvorfor han/hun ønsker at  
deltage i online danskundervisning.
Motivationsbeskrivelsen skrives på dansk – alternativt på engelsk (hvis ansøger ikke 
skriver på dansk). De yngste elever kan vælge at lave en tegning i stedet.



Oplysninger Samlet beløb i DKK

Forventede årlig husstandsindkomst før skat 

Forventede årlig husstandsindkomst efter skat

Forventede årlige udgifter

Årlig husstandsindkomst efter skat minus årlige udgifter

Formue (likvider og værdipapirer)

Udfyldning af budgetoversigt

Hver rubrik i ansøgningen skal udfyldes for at ansøgningen kan komme i betragtning til  
legatet. 

Beløbene skal angives for det år, der søges legat til. 

Herudover skal der medsendes seneste lønseddel fra både mor og far eller værge.

         Ved indsendelse af ansøgningen med dine økonomiske oplysninger, erklærer du ved  
 tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Dato
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