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ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 
SOM LÆGEEKSAMINERET SADF FODPLEJER 

 
 
 

 
Undertegnede: 
 
 

Fornavn                                                                   Efternavn 
 
  

Adresse Postnr./By 
 
 

Cpr.nr. e-mailadresse 
 
 

Fastnet Mobil 
 
 
Søger hermed optagelse på Københavns Fodplejeskoles Modul 2 som Lægeeksamineret Fodplejer.  
Jeg ønsker at begynde uddannelsen (sæt kryds): 

 
DAGHOLD – MANDAGE 

5. juni 2023    ___ modul 2    ___ med 1 ekstra dag hver uge  
(dette hold tager 16 måneder, da der er 2 gange sommerferie i forløbet) 

 
DAGHOLD – TIRSDAGE 

28. november 2023___ modul 2 ___ med 1 ekstra dag hver uge 
 

DAGHOLD – ONSDAGE 

1. februar 2023   ___ modul 2  ___ med 1 ekstra dag hver uge 
  
 Online/weekendhold  
 7. januar 2023  ___ modul 2  ___ med 1 ekstra dag hver uge 
 (dette hold tager 18 måneder) 
 

    Jeg er tilmeldt anatomi, fysiologi og sygdomslære ved: 
 
________________________________________________ 

 
 

    MERIT  
Jeg søger merit for modul 1 og vedlægger dokumentation for gennemførte timer i 
anatomi og fysiologi, sygdomslære og/eller psykologi.  
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Jeg ønsker at benytte mig af betalingsform (sæt kryds), jf. betalingsoversigt for modul 2.  
 

Fodplejeskolens modul 2:  

 Tilmeldingsgebyr på kr. 10.000,- betales når du har bestemt dig og vil sikre dig en plads. 
Kr. 45.000,- betales inden uddannelsesstart. 
Samlet betaling kr. 55.000,-  

 

Fodplejeskolens modul 2 på afdrag:  

 Tilmeldingsgebyr på kr. 10.000,- betales når du har bestemt dig og vil sikre dig en plads. 
Kr. 4200,- betales hver måned i de første 12 måneder af uddannelsen. 
Samlet betaling kr. 60.400,-  

 

Fodplejeskolens modul 2 med 1 ekstra dag hver uge:  

 Tilmeldingsgebyr på kr. 10.000,- betales når du har bestemt dig og vil sikre dig en plads. 
Kr. 25.000,- betales inden uddannelsesstart. 
Samlet betaling kr. 35.000,- 
 

Fodplejeskolens modul 2 med 1 ekstra dag hver uge på afdrag:  

 Tilmeldingsgebyr på kr. 10.000,- betales når du har bestemt dig og vil sikre dig en plads. 
Kr. 2500,- betales hver måned i de første 12 måneder af uddannelsen. 
Samlet betaling kr. 40.000,- 

 

 
Hvor har du hørt om Københavns Fodplejeskole: 

    Google 

    Facebook 

    Avis/blad annonce 

    Anbefaling fra tidligere elev  

   Andet: ______________________ 
 

 
Ansøgningsskema sendes eller afleveres til: 
 

Københavns Fodplejeskole ApS 
Marievej 1 B, 1 
2630  Taastrup 
 

Samtidig med bekræftelse på din optagelse på uddannelsen vil du modtage uddannelseskontrakt.  
Når du har underskrevet uddannelseskontrakten, skal denne returneres til skolen. Betalingsfaktura 
vil blive sendt til dig sammen med uddannelseskontrakten.  
Din plads på det ønskede hold er sikret når tilmeldingsgebyret er betalt iht. fakturadato  
 

 
den,                   /                     
 
 
____________________________________ 
underskrift 


