Ansøgning om optagelse
Oplysninger om barnet der ønskes optaget:
Barnets fulde navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Postnr. & By:

Forventet skolestart
(år):
Barnets tidligere
børnehave/skole:
Oplysninger om forælder/værge 1:

Klassetrin:
Ønskes SFO
pasning:

Fulde navn:

Mobil tlf.-nr.:

Adresse:

Postnr. & By:

E-mail-adresse:
Relation til barnet:

Mor:

☐ Far:☐ Værge:☐

Oplysninger om forælder/værge 2:

Tlf.-nr.
arbejdsplads:
Forældremyndighed:

Fulde navn:

Mobil tlf.-nr.:

Adresse:

Postnr. & By:

E-mail-adresse:
Relation til barnet:

Mor:

☐ Far:☐ Værge:☐

Tlf.-nr.
arbejdsplads:
Forældremyndighed:

☐

Nej:

☐

Nej:

Ja:

Ja:

☐

☐

Vilkår (accepteres ved underskrift på ansøgningen):
•

•
•

•

Vi accepterer at vi som forældre skal gøre os bekendte med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og at
forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal vi som forældre holde os orienterede om
samt overholde bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for deltagelse i arbejdslørdage,
forældrerengøring, hjælpeliste osv. samt at holde os orienterede om friskolens dagligdag mindst 1 gang ugentligt
på intra.
Vi accepterer at indbetale 500 kr. i indmeldelsesgebyr (betales 1 gang/familie). Indbetales på 8401-4236982 i
Merkur Bank, indmeldelsesgebyret er ikke refundbart.
Vi accepterer at skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienterede om via
skolens hjemmeside (skolepenge) og intra (gebyrer er beskrevet i forældreforpligtelsespolitikken). Friskolen gør
særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge og evt.
gebyrer.
Det accepteres, at når barnet er startet på friskolen, så er opsigelsesvarslet løbende måned + 30 dage såfremt
barnet stopper på friskolen før afgangsprøve. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse på skolens
kontor.

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet
ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne ansøgning, hvis der
er fælles forældremyndighed. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der
skal skrive under på ansøgningen. 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 forælder/værge 1

____________________________
Underskrift forælder/værge 2
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