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START PROCESSEN 

 

Når du kommer ind på ansøgningsformularen, 

bliver du mødt af denne velkomstside.  

 

Klik på knappen ”Start” i nederste højre hjørne. 
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TRIN 1.0: VÆLG KOLONITYPE 

 

Første trin er at vælge koloni. I kan afgive højst to 

ønsker. Start med at vælge den koloni, som jeres 

barn allerhelst vil på. Det bliver jeres første 

prioritet.  

 

Skolehold > 

Hvis jeres barns skole afholder sin egen 

sommerkoloni, kan I vælge ”Skolehold”. 

 

Andre kolonityper > 

Hvis jeres barn vil på en anden koloni, f.eks. en 

temakoloni, skal I vælge ”Andre kolonityper”. 
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TRIN 1.1: VÆLG KOLONI 

 

På den side der kommer frem, skal I vælge hvilken 

koloni, som jeres barn gerne vil på.  

 

Klik på knappen ”Vælg” ud for den ønskede uge.  
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TRIN 1.2: TILFØJ SÆRLIGE ØNSKER 

 

En ny side kommer frem, hvor ”Særlige ønsker” til 

pågældende koloni skal skrives.  

 

I kan f.eks. skrive, hvis jeres barn gerne vil på hold 

med søskende eller bestemte kammerater. Eller 

hvis I ønsker at komme på koloni et bestemt sted i 

landet. Eller lignende. 

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 1.3: SE VALGTE KOLONIER 

OG ANGIV EVT. 2. PRIORITET 

 

Oversigt over valgte kolonier 

Nu kan I se, hvilken kolonitype og hvilken periode, 

som I har valgt at søge plads på.  

 

Er der fejl, kan I klikke på knappen ”Rediger”. Eller 

I kan slette jeres valg, ved at klikke på det røde 

kryds. 

  

Valg af 2. prioritet 

Hvis I ønsker at angive en 2. prioritet, skal I klikke 

på ”Tilføj ny koloni”. Herefter skal I atter indtaste 

”Særlige ønsker”, selvom de måtte være de 

samme som før.  

 

Videre 

Når I er klar, skal I klikke på knappen ”Næste” i 

nederste højre hjørne. 
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TRIN 2.0: OPRET ELEV 

 

Hvis det er første gang I bruger systemet, skal I 

klikke på ”Opret ny elev”. Indtast herefter jeres 

barns oplysninger på den side, der kommer frem.  
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TRIN 2.1: INDTAST  

INFORMATION OM ELEV 

 

Indtast her jeres barns oplysninger. Navn, adresse, 

skole, nuværende klassetrin med mere. Felter 

markeret med rød stjerne skal udfyldes.  

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 3.0: INDTAST 

INFORMATION OM VÆRGE OG BETALER 

 

Indtast her dine oplysninger som forælder (eller 

værge) og betaler.  Navn, og adresse med mere. 

Felter markeret med rød stjerne skal udfyldes.  

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 3.1: INDTAST INFORMATION OM 

VÆRGE NR. 2 (VALGFRIT) 

 

På denne side kan I evt. indtaste information om 

endnu en forælder eller værge.  Dette trin er ikke 

nødvendigt og kan springes over. 

  

Klik på knappen ”Spring værge 2 over”, hvis I bare 

vil hurtigt videre.  

 

Hvis I ønsker at angive endnu en forælder eller 

værge, skal I udfylde felterne. Felter markeret 

med rød stjerne skal udfyldes.  

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 4.0: VIGTIGE,  

SUPPLERENDE SPØRGSMÅL 

 

Her skal I besvare vigtige spørgsmål vedrørende 

jeres barns helbred og kost. Hvis jeres barn ikke 

må fotograferes, skal det også angives her.  

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 5: BETINGELSER 

 

Her skal I tage stilling til vores vilkår og 

betingelser. I accepterer ved at sætte flueben i 

feltet ”Jeg har læst og accepterer skolens 

betingelser”.  

 

Klik herefter på knappen ”Næste” i nederste højre 

hjørne. 
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TRIN 6: BEKRÆFT OG INDSEND 

 

Gennemgå og ret oplysninger 

Til sidst skal I gennemgå de oplysninger, som I har 

indtastet. Tjek om alt er korrekt. I kan rette jeres 

data ved at klikke på knappen ”Tilbage” i nederste 

venstre hjørne.  

 

Indsend ansøgning 

Hvis I kan godkende oplysningerne, skal I klikke på 

knappen ”Bekræft ansøgning” i nederste højre 

hjørne. 

 

Herefter vil I modtage en mail fra os, hvor vi 

bekræfter at have modtaget jeres ansøgning. Når 

ansøgningen er blevet behandlet, vil I få svar. Vi 

forventer, at det bliver midt i april.  

 

 


