INDMELDELSESBLANKET
Fornavn(e): ________________________________ Efternavn: ____________________________
Cpr.nr: ____________________
Adresse: ___________________________ Postnr. ____________ By: ______________________
Ønsker at påbegynde skolegang pr. _____måned, 201___ i ___ klasse.
Nuværende klassetrin:_____. Nuværende institution/Skole: ______________________________
Tilmeldes SFO ___ (sæt X)

Mor:

Far:

Fornavn(e): _____________________________

Fornavn(e): _____________________________

Efternavn: ______________________________

Efternavn: ______________________________

Cpr.nr: ______________

Cpr.nr: ______________

Adresse: _______________________________

Adresse: _______________________________

Mailadresse: ____________________________

Mailadresse: ____________________________

Telefon hjemme: _____________

Telefon hjemme: _____________

Telefon arbejde: ______________

Telefon arbejde: ______________

Forældremyndighedsindehaver Ja___ Nej___

Forældremyndighedsindehaver Ja___ Nej___

Undertegnede erklærer sig indforstået med og forpligtet på omstående betingelser for
indmeldelse og skolegang for mit barn på Stendysseskolen.
Dato: __________

Dato: __________

Underskrift, mor: ________________________

Underskrift, far: _______________________

LÆS OGSÅ BAGSIDEN

Senest 14 dage efter indmeldelsen skal der betales et depositum
Vi er indforstået med, at indmeldelsen først er gældende, når der er betalt kr. 3000,‐ som
depositum og Stendysseskolen har kvitteret for modtagelsen heraf. (Der betales ét depositum pr.
familie). Beløbet betales fuldt ud tilbage, når familien ikke længere har børn på skolen. Såfremt
skoleforløbet for ét eller flere af familiens børn afbrydes inden 1 år efter skolegangens
påbegyndelse tilbagebetales alene kr. 1000,‐. Såfremt ét eller flere af familiens børn efter
indmeldelse udmeldes inden påbegyndt skolegang tilbagebetales ligeledes alene kr. 1000,‐.
Depositum opkræves i det kalenderår der går forud for påbegyndelse af skolegangen.
Jeg/vi forpligter mig/os til at betale samtlige skyldige beløb i forbindelse med skolegangen. Dette
gælder skolepenge samt eventuelle erstatningskrav, som skolen rimeligvis må kræve efter skader
forvoldt af eleven.
Skolepenge betales forud til den 1. i måneden. Dette skal ske via betalingsservice. Regulering af
skolepengesatser og SFO‐betaling besluttes af bestyrelsen og vil ske med minimum 3 måneders
varsel.

Fototilladelse
Vi accepterer med vores underskrift, at skolen må anvende billedmateriale på skolens hjemmeside
og i markedsføringssammenhæng hvorpå vores søn eller datter optræder.

Særlige forhold
Vi forpligter os ved indmeldelse til at oplyse om særlige forhold, som har betydning for vores barns
skolegang. Eksempelvis tidligere eller aktuelt behov for specialundervisning/særlig støtte,
mobning, fysiske eller psykiske problemer o.l.
Undertegnede giver med sin underskrift tilladelse til at Stendysseskolen indhenter oplysninger om
barnet fra tidligere institution/skole.

Forældredeltagelse
Vi forpligter os med indmeldelsen til at yde den nødvendige indsats som forældre. Eksempelvis
fremmøde til skole‐hjem‐samtaler, fremmøde til forældremøder, deltagelse i turnus for rengøring
2‐3 gange årligt, deltagelse i 1‐2 årlige arbejdsdage, samt til enhver tid at yde den opbakning som
er nødvendigt for mit barns trivsel og læring i henhold til skolens formål, værdigrundlag og
retningslinjer.

Besøg og samtale forud for endelig optagelse
Optagelse som elev på skolen forudsætter normalt besøg og samtale på skolen af og med såvel
elev som forældre.
_______________________________________________________________________________
Forbeholdt administrativ brug:

Ovenstående barn er hermed optaget som elev på Stendysseskolen i ___ klasse.
Ovenstående barn er hermed optaget på Stendysseskolens venteliste til en elevplads i ___ klasse.

______________________________________
Dato, stempel og underskrift for
Stendysseskolen – Den frie skole i Horne.

