Indmelding af mit barn i
Blære Friskole
Skoleåret ___________
Barnets navn:

Barnets cpr.nr:

Barnets adresse:

Postnummer og by:

Navn på søskende, der evt går på skolen

Barnet skal starte i:
Friskolen klassetrin ___________
 Morgen SFO
 Kort SFO indtil kl 15:00
 Lang SFO indtil kl 16:45
Pr.dato:__________

Har dit barn stivkrampe vacc. og dato:
Noter:
Evt. allergi. Er barnet født for tidligt? I bekræftende fald, hvilken uge?

Tidligere institution:
Forældremyndighed:
Mors navn:

 Fælles

Mors adresse, hvis forskelligt fra barnets:
E-mail:
Fars navn:

Fars adresse, hvis forskelligt fra barnets:
E-mail:
Samlever/værges navn (hvis relevant):

Samlever/værges adresse, hvis forskelligt fra
barnet:
Alternativ kontaktperson(er):

Blære friskole og Børnehuset

 Mor
Mors cpr.nr:
Tlf.nr.:
Tlf.arb.:
Mobil tlf.:
Postnummer og by:

Fars cpr.nr.:
Tlf.nr.:
Tlf.arb.:
Mobil tlf.:
Postnummer og by:

Tlf.nr.:
Tlf.arb.:
Mobil tlf.:
Postnummer og by:
Tlf.nr:

 Far

Indmeldingsblanketten er gældende for ét barn. Skal søskende indmeldes, udfyldes der ligeledes en blanket
for dem.
Vi erklærer os bekendte med skolens vedtægter, og er bekendte og loyale overfor skolens værdigrundlag. Vi
er blevet oplyst om skolen, herunder at der en udmeldelsesfrist på tre måneder, som vi er indforstået med
at skulle betale, såfremt vi måtte vælge at udmelde vort barn af skolen med kortere varsel. Vi er oplyst om at
oplysninger opbevares i 5 regnskabsår efter udmeldingen.
Vi er bekendt med skolens betaling- og gebyrregler. Herunder er vi opmærksomme på, at man skal holde sig
orienteret om betaling via skolen hjemmeside, og at begge forældre hæfter for betalingen. Vi erklærer
endvidere, at vi har oplyst om evt. helbredsmæssige udfordringer som kan påvirke barnets skolegang. F. syns
og hørelses forstyrrelser, autisme forstyrrelser m.v.
Ja

Nej

Foto og videotilladelse
Jeg giver hermed tilladelse til at offentliggøre billeder og videoklip på skolens
hjemmeside, sociale medier, virksomhedsplan, velkomstfolder, nyhedsbreve
og andet informationsmateriale fra skolen. Desuden også i forbindelse med
informationsmateriale hos skolens samarbejdspartnere.
Kørselstilladelse
Jeg giver hermed tilladelse til at barnet i særlige tilfælde må transporteres i
private biler ved ture, udflugter m.m. arrangeret af
skolen/SFO’en/børnehaven. Barnet er fastspændt efter færdselslovens regler
og bilen føres af skolens/SFO’ens /børnehavens eget personale og/eller andre
forældre.
Kontaktoplysningstilladelse
Jeg giver hermed tilladelse til, at barnets private adresser, telefonnumre og emailadresser deles på skolen internt til forældre og lærere.
Indhentning af oplysninger
Jeg giver hermed tilladelse til indhentning af relevante oplysninger om barnet
fra tidligere skoler/institutioner og eventuelle PPR dokumenter.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at indgive skriftligt ønske
om dette på skolens kontor. Hvis du tilbagetrækker dit samtyke, har det først virkning fra dette tidspunkt.
Underskrift fra Mor:
Dato:

Underskrift fra Far:
Dato:
NB! Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive indmeldingsblanketten.
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