ANSÖKAN TILL SVERIGES UNGA AKADEMIS FORSKARMÖTEN 2020
MÅLSMANS UNDERSKRIFT
Forskarmöten 2020 arrangeras av Sveriges unga akademi och är ett tredagars internat på Sven
Lovén centrum för marina vetenskaper i Fiskebäckskil, den 10–12 augusti. Sveriges unga akademi
står för mat och logi, samt ersätter utlägg för resor upp till ett maxbelopp, för de ca 20 deltagare
som väljs ut för att delta.
Med anledning av Covid-19

Av omsorg av deltagande ungdomar och lärare, och samhället i stort, följer vi noga de nationella
riktlinjer som finns. Tillsammans med forskningsstationen i Fiskebäckskil där Forskarmöten äger
rum bedömer vi att det går att genomföra Forskarmöten på ett tryggt och bra sätt. Vi följer dock
noga utvecklingen och vidtar ytterligare åtgärder om det skulle behövas.
Åtgärder som kommer att vidtas är att flytta verksamheten utomhus så mycket som möjligt.
Lokalerna i Fiskebäckskil är rymliga och för de aktiviteter som hålls inomhus så går det bra att
sprida ut ungdomarna så att de håller avstånd till varandra.
Det riskmoment som vi identifierat är sovplatserna. Antalet rum på Fiskebäckskil är begränsat
och därför kommer ungdomarna även i år att dela rum 2-3 personer. Av den anledningen
kommer vi att vara extra noga med att inga ungdomar eller lärare deltar om de visar några som
helst symptom på Covid-19. I år har vi därför begränsat upptagningsområdet så att det är
relativt enkelt att ta sig hem från Fiskebäckskil om det krävs. Om någon ungdom visar symptom
under forskarskolan så kör någon av våra lärare in hen från Fiskebäckskil till Göteborg eller annan
lämplig avtalad plats, där vi vill att ni möter upp och hämtar er ungdom.
Sista ansökningsdag är den 25 juni 2020.

Förnamn Sökande:

Personnummer Sökande: (yymmdd-xxxx):

Efternamn Sökande:

Vårdnadshavare (även för sökande som fyllt 18 år)
Förnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Gatuadress:

SVERIGES UNGA AKADEMI Box 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, BESÖK/VISIT: Lilla Frescativägen 4A
TEL: +46 8 673 95 00 E-MAIL: info@sverigesungaakademi.se • WEB: http://sverigesungaakademi.se
TWITTER: @Ungaakademin • FACEBOOK/sverigesungaakademi • ITUNES/SOUNDCLOUD: Akademipodden

Postnummer och postort:

Postnummer och postort:

E-post adress:

E-post adress:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

____________________________________ den _______________________________ 2020
____________________________________
Underskrift vårdnadshavare

_____________________________________
Underskrift vårdnadshavare

Underskrift av båda vårdnadshavarna i förkommande fall
Dokumentet scannas och laddas upp i samband med ansökan alternativt mailas till:
info@sverigesungaakademi.se

2 (2)

