
 

Ansøgning om at blive Junior Ranger 2020/2021 

- Du finder ansøgningen på side 2. 

 

På grund af COVID 19 situationen i Danmark blev den planlagte informationsaften og 

ansøgningsfrist for Junior Ranger 2020/2021 den 24./25. marts 2020 aflyst. Da der nu er 

åbnet op for muligheden for at gennemføre informationsmøde og igangsætte Junior 

Ranger aktiviteter, er der fastlagt en ny dato for informationsmøde og en ny 

ansøgningsfrist (se nedenfor). Det tidligere udsendte program for Junior Ranger 

uddannelsen er tilpasset med nye datoer. 

 

Kom med os ud i naturen 

• Bor du i Frederikshavn Kommune? 

• Er du er mellem 11 og 13 år? 

• Elsker du at være udendørs? 

• Er du vild med dyr og planter? 

• Er du klar på at opdage hemmelighederne i naturen? 

Så skal du være Junior Ranger!  

 

Som Junior Ranger får du en Junior Ranger t-shirt, hættetrøje og hue. Du lærer at lære 

andre om naturens hemmeligheder. Du bliver ambassadør for naturen i Frederikshavn 

Kommune. 

 

Informationsaften 

Hvis du vil høre mere om Junior Ranger uddannelsen inden tilmeldingen, er der 

informationsaften onsdag den 10. juni 2020 fra 16.30-18.00 ved Skovhuset i Bangsbo 

Dyrehave i Frederikshavn (Skovhusvej 30).  

 

 

Praktisk information 

Pris: 695.- kr. 

Periode: september 2020 - marts 2021 

Max 16 deltager - 8 piger og 8 drenge 

Ansøgningsfrist: 11. juni 2020 

 

Du får svar den 12. juni 2020, om du er optaget som Junior Ranger 2020/2021. 

 



 

ANSØGNING – Sendes senest 11. juni til juniorranger@frederikshavn.dk  

 

Barnets navn og efternavn 

_______________________________________________________________________ 

 

Mors navn og efternavn 

_______________________________________________________________________ 

 

Fars navn og efternavn 

_______________________________________________________________________ 

 

Adresse 

_______________________________________________________________________ 

 

Fødselsdag, fx 05.11.05 

_______________________________________________________________________ 

 

Mailadresse 

_______________________________________________________________________ 

 

Mobilnummer til barnet 

_______________________________________________________________________ 

 

Mobilnummer til mor 

_______________________________________________________________________ 

 

Mobilnummer til far 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvilken skole og klasse går du i? 

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

Er der særlige forhold, som vi skal tage hensyn til, fx allergi, medicin e.l. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vi tager billeder af aktiviteterne og bruger dem offentligt. Vi bruger portrætbilleder af dit 

barn på websitet - altså billeder hvor dit barn er i centrum/fokus. Selvom du siger nej-tak 

til, at vi må bruge sådanne portrætbilleder, skal du være opmærksom på, vi stadig kan 

benytte situationsbilleder - det kan for eksempel være billeder af børn i forsamling, hvor 

formålet med billedet er at vise en situation eller aktivitet. 

 

Må vi bruge billeder af dit barn offentligt? 

(1)  Ja 

(2)  Nej, jeg ønsker ikke, der bliver taget billeder af mit barn 

 

Vi bruger en intern facebookgruppe som informationskilde, har i forældre Facebook? 

(1)  Ja 

(2)  Nej, men opretter gerne en profil for at følge med 

(3)  Nej 

 

 

Tak for din ansøgning til at blive Junior Ranger. Du får svar om optagelsen til Junior Ranger 

uddannelsen den 12. juni 2020. 

 

Har I spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte Naturvejleder Bo Storm på 

bost@frederikshavn.dk. 

 

NATURlige Hilsner 

 

Bo Storm 

Formidlingskonsulent og Naturvejleder 

bost@frederikshavn.dk 

Mobil: 29 48 60 01 

 

Catrina Bjerregaard Kristensen 

Afdelingsleder 

ctki@frederikshavn.dk 

Mobil: 24 20 16 02 

 


