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ANSØGNING  
om støtte fra 

 

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT 
VESTERBROGADE 6 D, 4. • 1780 KØBENHAVN V •  33 77 91 11 • www.iu.dk 

 
Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15. oktober, og meddelelse om 

legatbestyrelsens afgørelse fremsendes senest den 10. december. 

 

Ansøger 

Ansøgerens navn: Efternavn:                  

 Fornavn(e):     

Personnummer:               -         

Bopæl: Vej/Gade:     

 Postnr:     

 By:     

Uddannelsens art: Speciale:     

  Lærling i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser 

Uddannelsestid: Begyndt den          /           20 

 Forventes afsluttet den            /            20 

Uddannelsessted 

Virksomhedens Navn:     

 Vej/Gade:     

 Postnr.     

 By:     

 Telefon:     

Følgende bilag er 

vedlagt:  

 

 Uddannelsesaftale 

 Udtalelse/anbefaling fra uddannelsessted 

 Udtalelse/anbefaling fra teknisk skole 

 

Det er en forudsætning for bestyrelsens behandling af 
ansøgningen, at alle ovennævnte bilag medfølger. 

  



Nedenstående oplysninger betragtes som strengt fortrolige - samtlige rubrikker 

skal besvares! 

Såfremt ansøgeren er under 18 år udfyldes følgende spørgsmål. 

Forældremyndigheds- 

indehaver: 

Efternavn: 

Fornavn(e): 

Stilling: 

Postadresse: Vej/Gade: 

 Postnr. 

 By: 

Forældrenes samlede 

årsindkomst og formue: 

Skattepligtig årsindtægt: kr. 

Skattepligtig formue: kr.  

Har forældrene andre 

hjemmeboende børn? 

 Ja   Nej 

Hvis Ja - angives 

børnenes alder og 

uddannelsens art, hvis de 

er under uddannelse 

 

Nedenstående spørgsmål skal besvares af alle ansøgere! 

Ansøgernes 

gennemsnitlige udbetalte 

ugeløn i det sidste halve 

år (efter skat) 

Kr.  

Har ansøgeren formue? 

 

(formue: beholdning af 

aktiver, fx fast ejendom, 

værdipapirer og 

indestående i 

pengeinstitutter. 

Nettoformuen udregnes 

ved fra aktiverne at 

fratrække 

vedkommendes passiver, 

fx pantebrevsgæld og lån 

i pengeinstitutter og 

realkreditinstitutter.) 

 Ja   Nej 

Hvis ja - hvor stor og 

hvorledes anbragt? 

 

Husstandens samlede 

indtægt efter skat, i det 

sidste halve år. 

Kr. 

Bor ansøgeren hos 

forældrene 

(forsørgeren)? 

 Ja  Nej 

Hvor meget betales pr. 

måned for kost og logi? 

Kr. 



Er ansøgeren i kontakt 

med hjemmet? 

 Ja  Nej 

Hvis nej - anfør årsagen 

hertil: 

 

Har ansøgeren søgt og 

modtaget støtte fra 

anden side? 

 Ja   Nej 

Hvis ja - anfør støttens 

art, størrelse og 

tidspunkt for 

udbetalingen: 

 

 

 

Begrundelse for at søge Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat: 

Hvorfor søges legatet og 

hvordan tænkes det 

anvendt? 

 

 

 

Dato og underskrift: 

Ansøger: Sted: 

 Dato: 

 Underskrift: 

Forældre/værge: 

(kun hvis ansøgeren er 

under 18 år) 

Sted: 

Dato: 

Underskrift: 

Ver. 290116 

  



  

Side 4 

 

Uddrag af legatfundatsen 

 

§2 Formål og opgaver 

stk. 1 

 

Legatets formål er med det til rådighed 

værende fondsafkast og øvrige renter at yde 

støtte til: 

1. Personer, der er begyndt en faglig 

erhvervsuddannelse inden for jern- og 

metalindustriens, el-fagets eller 

blikkenslagerfagets værkstedstekniske 

fag, og hvor det økonomiske grundlag 

for at fuldføre uddannelsen er forringet i 

væsentlig grad uden den 

uddannelsessøgendes egen skyld. 

2. Institutioner og personer, der efter 

legatbestyrelsens vurdering yder - eller 

er egnet til at yde - en virkningsfuld 

indsats til gavn for de 

uddannelsessøgendes kår eller almen 

fremme for de i foranstående punkt 1 

nævnte faglige uddannelser. 

3. Der kan årligt tildeles legat til 

studierejse til maksimalt 3 lærlinge, der 

har udvist et særlig godt 

kammeratskab. Legat tildeles efter 

bestyrelsens beslutning og efter 

indstilling fra virksomhed og/eller fra 

teknisk skole. 

 

§ 5 Uddeling af legater 

 

stk. 1 

Hvert år i september måned indkalder 

legatbestyrelsen ansøgning til legatet på den 

måde, den måtte anse som praktisk. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Er den uddannelsessøgende ikke fyldt 18 år, 

skal ansøgningen medunderskrives af 

forældremyndighedens indehaver/indehavere.  

 

I forbindelse med ansøgningen skal ansøgeren 

fremsende oplysning om sine indtægts- og 

formueforhold, på den måde legatbestyrelsen 

bestemmer, til dokumentation for ansøgerens 

økonomiske trang. 

Legatbestyrelsen gennemgår og tager stilling til 

de indkomne ansøgninger og drager omsorg 

for, at dette arbejde kan være tilendebragt, 

således at meddelelse om bestyrelsens 

beslutninger kan foreligge senest hvert års 10. 

december. 

Bestyrelsen kan dog også behandle 

ansøgninger, der måtte indkomme i årets løb, 

når dette skønnes nødvendigt af hensyn til 

ansøgerens mulighed for at kunne fortsætte 

uddannelsen. 

Stk. 2 

Ved beslutningen om ydelse af støtte hvis 

størrelse i hvert enkelt tilfælde fastsættes af 

bestyrelsen, skal der gennem erklæringer fra 

uddannelsesstedet og teknisk skole søges 

vejledning om den interesse og dygtighed, 

ansøgeren har udvist under den forløbne del af 

uddannelsestiden. 

 

Stk. 3 

Støtten ydes som legater, der tildeles for et år 

ad gangen eller for en periode efter 

legatbestyrelsens skøn, og skal ikke 

tilbagebetales. 


