INDSKRIVNINGSBLANKET
Vigtigt at alle punkter udfyldes klart og tydeligt i nærværende blanket.
Klassetrin:

Start: Dato/år

SFO:

Ja: 

Nej: 

Elevens navn:

Cpr.nr.

Adresse:

Postnr./By:

Elevens telefon:

Email:

Mors navn og adresse:
Mobilnr.: Privat / arbejde

Cpr.nr.:
Forældremyndighed: Fælles ( )
Delt ( )

Fars navn og adresse:
Mobilnr.: Privat / arbejde

Email:

Cpr.nr
Forældremyndighed: Fælles ( )
Delt ( )

Email:

Tidligere skole/børnehave/dagpleje:

Andre skoler/børnehaver/dagpleje:

Forældreaccept til, at Sydbornholms Privatskole
indhenter relevante papirer vedrørende vort barn fra
tidligere skoler/børnehaver/dagplejer:
Ja:  Nej: 

Underskrift:

Andre navne: Samlever/kontaktperson/bedsteforældre. o.a.

Navn:

Cpr.nr.

Telefon

Kl./skoleår:

2. barns _______________________________________________________________________________
3. barns _______________________________________________________________________________
4. barns _______________________________________________________________________________
Bemærkninger:
Særlige behov, sygdom mv, herunder begrundelse for skoleskift og information om barnet tidligere
har haft kontakt til PPR(pædagogisk/psykologisk rådgivning) og årsagen hertil:

Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby • telefon 56 93 19 10 • skolen@sydbornholms.dk

Kørselstilladelse:
Undertegnede giver tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler ved ture,
udflúgter m.v. arrangeret af skolen/SFO’en. Barnet bliver fastspændt efter færdselslovens regler, og
bilen føres af skolens/SFO’ens eget personale og/eller andre forældre:

Tilladelse til at forlade skolen i skoletiden:
Underegnede erklærer sig indforstået med, at barnet skal have tilladelse fra forældrene og
lærer/skoleleder til at forlade skolen i skoletiden.
Vi erklærer os bekendte med skolens vedtægter, og er bekendte og loyale overfor skolens
værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen, herunder forældres pligt til at deltage i arbejdsdage og
rengøring af skolen.
Vi har bemærket, at der er udmeldelsesfrist på 2 måneder i skolen og SFO’en, hvor vi er forpligtet til
at skulle betale også såfremt vi måtte vælge at udmelde vort barn af disse med kortere varsel.
Indmeldelse er gældende, når gebyr er betalt og skolen skriftlig via mail/brev har givet tilsagn om
dette.
Vi er bekendt med skolens betalings- og gebyrregler. Herunder er vi opmærksomme på, at man skal
holde sig orienteret om betaling via skolens hjemmeside.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid.

__________________________________________
Dato
Forældreunderskrift

___________________________________________
Dato
Skoleleders underskrift
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