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Søknad på reise med Erasmus+ 

Jeg søker om å få være med og reise med Erasmus+ prosjektet. Jeg er 14 år gammel, jeg har godt på 

rye, svanem og sodin skole. 

Som person er jeg ordentlig, snill, rolig, grei, hjelpsom, hormonisk og sjenert. Jeg har noen 

sykdommer det kan være viktig og vite når jeg skal ute og reise, jeg har Diabetes som gjør at jeg er 

avhengi av mat, sukker og insulin, og selfølgelig drikke. Jeg har sprøyter og aparater som jeg har med 

meg hver dag over alt. Jeg har også ADHD og Torett, jeg tar tabeletter for og konsentrere meg bedere 

på skolen. Juice og kjekks er kjekkt og ha når jeg skal noen steder, jeg er flink med og passe meg selv 

men kan trenge hjelp. Pompen jeg har på magen må skiftes hver 3 dag, jeg kan skifte den selv. Jeg 

har en sprøyte hvis jeg blir for høy, jeg måler blodsukkeret mitt 3 ganger hver dag. Hvis det trengs 

måler jeg oftere. Dette kan være viktig og vite om meg hvis jeg skal noen steder eller være med noen 

som ikke kjenner meg, dere kan snakke med meg om dette hvis dere føler for det eller trenger det. 

Jeg er også flink til og utføre jobber og er ganske serriøs. Jeg er for det meste nøye med arbeid og 

hvordan ting står. Jeg ønsker og få være med Henrik H og Are, om mulighet kanskje noen av jentene 

også, om de velger det samme som Henrik og Are. Det som gjør dette inntresant for meg er at vi skal 

reise og se verden, se hvordan de gjør det enn hvordan vi gjør det. Jeg bør få bli med fordi jeg er en 

trivelig turkammerat, jeg kan også være støttende og hjelpsom hvis det er noe. 

 

Med vennlig hilsen 

Joakim Valaas 
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