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Ansøgning om optagelse på 

Håndværkerkollegiet i 

København 
 

Fulde navn: __________________________________________________ 

Nuværende adresse:____________________________________________ 

Telefonnummer:________________________________ 

E-mail:________________________________________ 

Fødselsdag og år:________________________________ 

Taler du flydende dansk, ja/nej?_____________________ 

Hvis nej, hvilke andre sprog taler du 

flydende?_____________________________________________________ 

Hvilken uddannelsesinstitution er du optaget, eller søger du ind på? 

______________________________________________________________ 
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Hvornår startede/starter du din 

uddannelse?__________________________________________________ 

Hvornår forventes den afsluttet?_________________________________ 

Hvornår ønsker du værelset?_____________________________________ 

Har du fremlejet eller fremlejer du et værelse på Håndværkerkollegiet, 

ja/nej:___________ 

Hvis nej, hvor har du hørt om 

Håndværkerkollegiet?:__________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil bo på 

Håndværkerkollegiet:___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Hvad mener du, at du kan bidrage med til det sociale på 

Håndværkerkollegiet:___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Hvilke forventninger har du til at bo 

Håndværkerkollegiet?:__________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Det vi forventer af dig som beboer på Håndværkerkollegiet:   

Vi ser frem til en beboer, som vil være med på det sociale samvær såsom 

fællesspisning, kollegiefester og mange andre sociale arrangementer. En gang  

om måneden er der køkkenmøder, hvor det forventes at man møder op og 

diskuterer gangens drift og arrangerer sociale arrangementer på gangen. For 

at gangen kan fungere har man også køkkenrengøring og forskellige andre  



Side 4 
 

Håndværkerkollegiet kollegie@hskhjem.dk Kontortid: 
Bispebjerg Parkallé 22 Tlf. 39 56 34 44 Man-fredag. Kl. 07-15 
2400 København NV  www.haandvaerkerkollegiet.dk  

praktiske opgaver. Her forventer vi også at man bidrager. Tre gange årligt er 

der obligatoriske arrangementer for kollegianerne. Dette er halvårlig 

generalforsamling og en årlig arbejdsdag, hvor fællesarealerne gøres rent.   

Eventuelle bemærkninger: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Dato:__________ Ansøgerens underskrift:_________________________ 
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Kollegiets bemærkninger (Udfyldes ikke af ansøgeren): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Depositum betalt: ______________________________________________ 

Dato / beløb 

 

Ankomst:_____________________________________________________ 

Dato / kl. 

 

 

Tak for din ansøgning, 

 du vil høre fra kollegiet så snart der bliver et ledigt værelse,  

og det er din tur på ventelisten. 

 


