Till sökanden
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Land:
Telefon:
Fax:

31111111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111111114
31111111114 Postadress: 31111111111111111114
3111111111114 Medborgarskap: 31111111111111114
3111111111111114 Mobiltelefon: 311111111111114
31111111111111114 Ev kundnr: 3111114
31111111111111111111111111111111114
3131314 - 31314
❏ Man
❏ Kvinna (markera med kryss)
(se adressetiketter från Livets Ord)

E-post:
Födelsedatum:

år

månad

personnummer

dag

Jag inser att dessa konfidentiella svar kommer att lämnas åter till mig i slutet kuvert utan att jag får ta del av dem.

___________________________________________________

_____________________________________________________

Ort och datum

Underskrift

Till dig som rekommenderar
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Land:
Telefon:
Mobil:

31111111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111111114
31111111111111111111111111111111114
31111111114 Postadress: 31111111111111111114
31111111111111111111111111111111114
3111111111111114 Yrke: 31111111111111114
3111111111111114 E-post: 1111111111111114
31111111111111111111111111111111114

Var vänlig svara så noggrant och ärligt du kan på dessa frågor. Vi förstår att ditt svar är din personliga uppfattning av
sökandens personlighet och inte ett professionellt uttalande. Du hjälper inte sökanden genom att undanhålla uppgifter som
du kanske tror påverkar vår bedömning negativt. Det är sanningen som gör oss fria.
Den sökande, som du nu rekommenderar, kan inte bli antagen förrän alla rekommendationer har kommit oss tillhanda. Lämna
tillbaka rekommendationen till den sökande ifylld och i ett slutet kuvert märkt "Rekommendation" i ena hörnet. Ditt svar
behandlas konfidentiellt. Kontrollera att den sökandes signatur, namn, adress och telefonnummer finns med i därför avsedda
fält högst upp på sidan.

314
❏ intensiv
❏ på avstånd

1) Hur länge har du känt den sökande?

antal år

2) Har er relation varit

3) Typ av relation? Var du den sökandes...
Församling:
Arbete:
Skola:
Socialt:

❏ nära
❏ annan:

❏ periodisk
_______________________________________________

❏ pastor
❏ ungdomspastor/-ledare ❏ bönegruppsledare
❏ medarbetare ❏ annan: _______________________________________________
❏ anställd
❏ chef
❏ medarbetare
❏ lärare
❏ medstudent
❏ annan:______________________
❏ personlig vän ❏ vän till familjen
❏ släkting
❏ annan: __________________________________________________________________

Livets Ord Bibelcenter – rekommendation

Efternamn:

Livets Ord Bibelcenter – rekommendation

4)

Beskriv hans/hennes karaktär

❏ utmärkt
❏ utmärkt
❏ utmärkt
❏ utmärkt
❏ utmärkt
❏ utmärkt
❏ utmärkt

Ärlighet:
Ekonomiskt ansvar:
Pålitlighet:
Förmåga att samarbeta:
Omsorg om andra:
Moral:
Följa instruktioner:
Kommentar:

❏ bra
❏ bra
❏ bra
❏ bra
❏ bra
❏ bra
❏ bra

❏ mindre bra
❏ mindre bra
❏ mindre bra
❏ mindre bra
❏ mindre bra
❏ mindre bra
❏ mindre bra

❏ dålig
❏ dålig
❏ dålig
❏ dålig
❏ dålig
❏ dålig
❏ dålig

❏ vet ej
❏ vet ej
❏ vet ej
❏ vet ej
❏ vet ej
❏ vet ej
❏ vet ej

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
5)

Beskriv sökandens hem- och familjeliv?
Kommentar:

❏ bra

❏ mindre bra

❏ dåligt

❏ vet ej

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
6)

Hur känslomässigt stabil tror du att han/hon är?

❏ stabil

Kommentar:

❏ mindre svårigheter

❏ allvarliga känslomässiga svårigheter

❏ vet ej

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
7)

Hur bedömer du hans/hennes ledarförmåga?

❏ duktig ledare

Kommentar:

❏ ordinär förmåga att leda

❏ ingen ledartyp

❏ vet ej

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
8)

Har du märkt någon fysisk svaghet eller känslomässig störning som skulle kunna hämma sökanden i en intensiv

studiemiljö?
9)

________________________________________________________________________________________________

Vet du om den sökande använder
Kommentar:

❏ tobak

❏ alkohol

❏ droger

❏ inget av dessa

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
10) Vad anser du vara den sökandes starka sidor? (Inkludera positiva personliga drag)

_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
11) Vad anser du vara den sökandes svaga sidor? (Inkludera negativa personliga drag)

_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Jag rekommenderar den sökande

❏ ja

❏ nej

❏ vet ej

___________________________________________________

_____________________________________________________

Ort och datum

Underskrift

