INDMELDELSE + SAMTYKKER + PERSONOPLYSNINGER

Dette dokument skal udskrives, før det kan udfyldes!
Forælder 1
Navn:

Navn:

CPR- nr.:

CPR- nr.:

Tlf.:

Tlf.:

E-mail:

E-mail:

Adresse:

Adresse:

Post nr.:

By:

Forælder 2

Post nr.:

ELEV:
Navn:

CPR- nr.:

Klassetrin:

Start dato FCO:

By:

Skolefritidsordninger:

Sæt X

Morgen Modul 1 SFO

0. til 3. kl. trin

Tidsrum 6:45 - 8:00

Middags Modul 2 SFO

0. til 3. kl. trin

Tidsrum 12:00 - 15:00

Eftermiddags Modul 3 SFO

0. til 3. kl. trin

Tidsrum12:00 - 17:00

Tidligere skole.

Nuværende klasse:

Er der specielle hensyn, vi skal tage hensyn til? (Allergi, astma, dræn i ørerne osv.)
Andre oplysninger:
Hjemmets læge:

Tlf.:

Adresse:

Post nr./By:

Samtykke:
Skolen må offentliggøre billeder af dit/jeres barn?
(Facebook, Intra, Hjemmeside mm.)

Ja

Nej

Må eleven gå alene hjem?

Ja

Nej

Må eleven forlade skolens område.

Ja

Nej

Kørsel (må skolen transportere dit/jeres barn?)

Ja

Nej

Skolen må indhente samt videregive oplysninger ved
Ja
Nej
offentlige myndigheder, institutioner m.v.
At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene
Ja
Nej
ovenstående personoplysninger indgår.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens
kontor herom.
Eleven må hentes af følgende:
Navn:

Tlf:

Mobil:

Navn:

Tlf:

Mobil:

Priser mm.
De aktuelle priser kan findes på hjemmesiden – www.friskolencityodense.dk
Der betales første hverdag i måneden -12 måneder om året.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal dette gøres skriftligt og afleveres til skolens kontor. Skolen gør
opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside –
www.friskolencityodense.dk
Friskolen City Odense - Buchwaldsgade 46 - 5000 Odense C - Tlf.: 6611 6680
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Oplysningspligt:
Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger ved elever og forældre kan ses på skolen hjemmeside www.friskolencityodense.dk

Forældremyndighed:

Fælles:

Mor:

Far

Værge:

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 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

OBS
Ved indmeldelse/indskrivning skal der betales et indmeldelses/administrations gebyr på kr. 500,00. Gebyret indbetales til
Danske Bank Reg. 3574 kontonummer 3362161908. Besked ved overførsel: Barnets navn + 2019
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