
Efternamn Förnamn Personnummer (10 siffrigt) 

Adress Postort Postnummer 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 

Efternamn Förnamn 

Adress Postort Postnummer 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 

Land Medborgarskap 

Rekommendation för ansökan till 

School of Lights 
Rekommendation från pastor eller andlig ledare. 

All information behandlas konfidentiellt. 

Personuppgifter / sökande 

Kön: Man Kvinna 

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

Ort och Datum Underskrift 

Personuppgifter / du som rekommenderar 

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  den  sökande genom  att  undanhålla uppgifter 
som du kanske tror påverkar vår bedömning negativt. 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”. Ditt svar behandlas konfidentiellt. Kontrollera att den sökandes signatur, namn, adress och 
telefonnummer finns med i, därför avsedda fält ovan. 

SCHOOL OF LIGHTS  
We are one church / Box 20033 / 104 60 Stockholm 
www.lights.school /  

sol@waochurch.con 

Medborgarskap Land 



1. Hur länge har du känt den sökande?

Antal år: 

2. Har er relation varit

Intensiv Nära Periodisk På avstånd Annan: 

3. Typ av relation

Församling 

Pastor Ungdomspastor/ -ledare Cellgruppsledare Medarbetare Annan: 

Arbete 

Anställd Chef Medarbetare 

Socialt 

Skola 

Lärare Medstudent Annan: 

Personlig vän Vän till familjen Släkting Annan: 

4. Beskriv den sökandes hem- och familjeliv

Bra Mindre bra Dåligt Vet ej 

Kommentar: 

5. Hur känslomässigt stabil tror du att han/hon är?

Stabil Mindre svårigheter Allvarliga svårigheter Vet ej 

Kommentar: 

6. Hur bedömer du hans/hennes ledarförmåga?

Duktig ledare Ordinär förmåga att leda Inte en ledarpersonlighet Vet ej 

Kommentar: 

7. Vad anser du vara den sökandes starka sidor? (inkludera personliga drag)

8. Vad anser du vara den sökandes svaga sidor? (inkludera personliga drag)

Jag rekommenderar den sökande 

Ort och Datum 

Ja 

Underskrift 

Nej Vet ej Postadress Södermalmskyrkan 
Bibelskola Box 20033 / 104 60 
Stockholm 

waochurch.com 


