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Følgebrev til Ref.form 
 
 

Som du kanskje vet allerede er du blitt oppgitt som referanseperson for: 
 
Hun / han har søkt et lederverv i CISV Internasjonale barneleire hvor hun / han vil ha ansvar 
for barn i alderen 11-16 år. 
Det er derfor viktig for oss å få en ekstern person som har kjennskap til kandidaten til å gi oss 
en bekreftelse på at kandidaten er egnet / uegnet til vervet som leder. 

 
Vedlagt finner du en konvolutt med navn og adresse på lederen i lokallaget vedkommende har 
søkt ledervervet i.  Har du noen spørsmål kan du ringe denne personen. Hva du skriver på 
referanseskjemaet vil ikke bli lest av andre enn lokallagslederen, som vil kontakte deg dersom 
det er noe spesielt. Blir søkeren valgt ut vil skjemaet bli sendt vårt sekretariat i Oslo og 
oppbevart der i et låst arkiv inntil foreldelsesfristen går ut. 
 

Skulle det være en grunn til at du ikke vil anbefale kandidaten, ber vi deg gi beskjed dersom du 
ønsker å få skjemaet sendt tilbake til deg, hvis ikke vil vi makulere det. 
 
Søkeren vil adri se hva du har skrevet. Med dette håper vi at oppgaven som referanseperson 
blir lettere, og at du føler deg trygg på at papiret vil bli behandlet konfidensielt. 
 

 

Vennlig hilsen 
 
 
Lokallagsleder 
 
Endres til:  

 

Følgebrev til Referanseskjema 
 
 
(Navn) har oppgitt deg som referanseperson i sin søknad til CISV Norge. 
 
Hun / han har søkt et lederverv i CISV Norge hvor hun / han vil ha ansvar for barn i alderen 

11-18 år. 
Det er derfor viktig for oss å få en ekstern person som har kjennskap til kandidaten til å gi oss 
en bekreftelse på at kandidaten er egnet / uegnet til vervet som leder. 

 
Vedlagt finner du en konvolutt med navn og adresse på lederen i lokallaget vedkommende har 
søkt ledervervet i. Har du noen spørsmål kan du ringe denne personen. Hva du skriver på 
referanseskjemaet vil ikke bli lest av andre enn lokallagslederen, som vil kontakte deg dersom 
det er noe spesielt. Skjemaet blir deretter sendt til vårt sekretariat i Oslo og oppbevart der 
inntil foreldelsesfristen går ut. 
 

Skulle det være en grunn til at du ikke vil anbefale kandidaten, ber vi deg gi beskjed dersom du 
ønsker å få skjemaet sendt tilbake til deg, hvis ikke vil vi makulere det. 
 
Søkeren vil aldri se hva du har skrevet. Med dette håper vi at oppgaven som referanseperson 

blir lettere, og at du føler deg trygg på at papiret vil bli behandlet konfidensielt. 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Lokallagsleder 
 
 

 


