Opfostringshusforeningens
legat til uddannelse

Ansøgningsskema

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:
Postnr.

By:

Tlf. nr.

Bank:

Gift / Samlevende

Enlig

Dit elevnr. På DKO: _______

Dit afgangsår fra DKO: _______

Barn af ord. Medlem:

Medlem navn, nr. og årg. _______________________________

Barnebarn af ord. Medlem:

Reg/kontonr.:
Enlig forsørger

Medlem navn, nr. og årg. _____________________

Hvad søger du støtte til ? (sæt kryds)
Studiehjælp

Husleje/varmeudgift

Bogindkøb

Istandgørelse af studiebolig

Studierejse *)

Flytteomkostninger i øvrigt

*) Hvis du søger legat til studierejse, oplys da:
Rejsemål:
Studieafgift:
Transportudgifter:

Økonomiske forhold
Husstandens samlede skattepligtige indkomst (forskudsopgørelse 2022) kr. _______________

Husstandens aktuelle månedlige økonomi:
Indtægter:
Lønindkomst (efter skat) kr.
Legater/stipendier
Boligsikring
Statens uddannelsesstøtte
Øvrige indtægter

Udgifter:
Husleje/varme
Afdrag på lån
Befordringsudgifter
Telefon/licens
Andre faste udgifter

I alt

I alt

kr.

Rådighedsbeløb pr. måned

kr.

Udfyld side
2 side 2
Udfyld

kr.

kr.

Side 2

Øvrige oplysninger
a) Har du tidligere modtaget legat fra OHF? Ja
b) Hvis "Ja", hvornår har du sidst modtaget legat fra OHF?
c) Hvor meget har du sidst modtaget i legat fra OHF?
d) Har du søgt andre legater iår?
Ja

Nej
År _____________
Kr. _____________

Nej

Oplysninger om din uddannelse:
a) Hvilken uddannelse gennemgår du? ____________________________________
b) Hvornår påbegyndte du uddannelsen? Dato/år: _________________________
c) Hvornår forventer du at afslutte uddannelsen? År:
Mdr./år:
___________
______________________

Hvilket beløb ansøger du OHF om?

Kr. _____________

Din begrundelse for ansøgningen:

Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love
Dato:

/

- 2022

..................................................................................

Ansøgers underskrift / Medlemmets underskrift
Ansøgning fra barn af medlem skal også underskrives af pågældende medlem.

Erklæring fra uddannelsesstedet
Det bekræftes hermed, at ansøger er indskrevet og studieaktiv på oplyste
uddannelse
Dato:

/

- 2022

................................................................
Uddannelsesstedets stempel og underskrift

Det udfyldte ansøgningsskema + forskudsopgørelse 2022 skal sendes pr. mail til
formand@ohf.dk eller pr. post til:
André Fleron
OHF's Stiftelse (legat).
Kornskyldvej 73
2300 København S
senest den 2. oktober 2022

