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Indskrivningsblanket
Oplysninger om eleven
Navn (kaldenavn understreges)

Cpr.nr.

Adresse

Bopælskommune

Postnummer og by

Telefonnr. til hjemmet

Mor
forældremyndighed

fælles

Navn

alene

ingen
Adresse

Postnummer og by

Mobilnummer

Mailadresse

Arbejdssted

Telefonnr. arbejde

Far
forældremyndighed

fælles

Navn

alene

ingen
Adresse

Postnummer og by

Mobilnummer

Mailadresse

Arbejdssted

Telefonnr. arbejde

Andre voksne på
folkeregisteradressen

Navn

Mobilnummer

Mailadresse

Arbejdssted

Telefonnr. arbejde

børnehaveklasse:
Skoleår:

Ønsker optagelse på skolen
SFO
Skolefritidsordning

Ja

Andre klassetrin
Klassetrin:

Nej

skoleår:

Ved ikke

Samtykke til at indhente særlige oplysninger
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger,
(følsomme) oplysninger, for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte, som eleven måtte have fået
bevilliget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
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Der gives samtykke til:
At skolen må kontakte tidligere institution/skole.
At skolen må indhente oplysninger fra udtalelser udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
vedrørende mit barn.
At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som skolen har
fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra sundhedsplejersken.
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.

Tidligere skole(r):___________________________________________________________________ klassetrin:_____________________

Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og at
forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt
overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage, rengøring på skolen og lign.
Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens hjemmeside, og vi
gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Skolen gør opmærksom
på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside.

Underskrift
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde
barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket,
hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på
blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere
skolen herom.
_________________
Dato

________________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________
Dato

________________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Skolens bekræftelse
Hermed bekræftes indskrivning af eleven

_________________
Dato

_________________________________________________
Underskrift, skoleleder
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