Pastors eller personlig anbefaling for RBTC
Vennligst les gjennom før du leverer skjemaet videre.
Jeg er innforstått med at denne fortrolige informasjon blir gitt direkte til skolens kontor og at dets innhold ikke vil bli delt med
meg. Jeg sier med dette fra meg retten til innsyn i den fortrolige informasjonen gitt på dette skjemaet.
Student
Etternavn – som skrevet i passet

Fornavn – som skrevet i passet

Adresse

Nr.

Postnummer
Dato

Telefon

Sted
Studentens underskrift

1.

Hvor lenge har du kjent studenten?

2.

Hvordan er ditt forhold til studenten?

3.

Hva er ditt forhold til studenten?

4.

Hvor engasjert er studenten som medarbeider/hjelper i menigheten?
Arbeider meget hardt

5.

År
meget nært

nært

ikke så nært

Gjennomsnittlig

Vet ikke

Vennligst evaluer studentens personlige karakter.
Meget god

God

Mindre god

Dårlig

Ukjent

Ærlighet
Til å stole på
Akademisk evne
Evne til samarbeid
Moral og karakter
Evne til å ta imot korrigering
6.

Studentens åndelige innflytelse på andre er:
Positiv

Nøytral

Negativ

7.

Hvilke typer mennesker holder studenten seg vanligvis sammen med?

8.

Så langt som du vet, er det noe moralsk å utsette på studentens oppførsel?

9.

Vennligst beskriv studentens livsstil.

Nei

Ja (vennligst forklar)

10.
Har du lagt merke til fysiske svakheter eller emosjonelle problemer som vil hindre studenten i et akademisk
miljø?

11.

Hva anser du som studentens sterke og svake sider?

12.

Hvis personen er gift, er ektefellen positiv til at han/hun begynner på RBTC?

13.

Vil du anbefale denne personen til å gå på RBTC?
Kan anbefales sterkt

Kan anbefales

Med litt reservasjon

Kan ikke anbefales

Dersom du krysset av en av de to siste, forklar hvorfor:

14. Du kan dele mer informasjon om studenten på et annet papir, det vil hjelpe oss til å evaluere han/henne bedre.
Dette kan være fra en nylig erfaring fra studentens liv eller fra din personlige observasjon.

Vennligst skriv med blokkbokstaver
Etternavn

Fornavn

Adresse

Nr.

Postnummer

Sted

Telefon:

E-Mail

Din alder:
Dato

18-25

26-35

36-50

51 og eldre

Underskrift

Vennligst send dette skjemaet til info@rhema.no eller til Rhema Norge – Postboks 63, 5293 Lonevåg.
Ved å signere dette søknadsskjemaet vil du gi RHEMA ditt samtykke til å beholde og bruke kontaktinformasjonen du har gitt oss.
Dette for å overholde GDPR.

