Den Grønne Friskole
Strandlodsvej 38,
2300 Kbh.

Modtaget/indmeldt: _______

Ansøgning om optagelse på Den Grønne Friskole
Barnets fulde navn

CPR nummer

Elevens Folkeregisteradresse

Bopælskommune

Familiens email:
Evt. barnets email:

Hemmelig adresse:☐
Familiens telefon:
Evt. barnets mobil:

Forælder navn, cpr.nr. og adresse (hvis forskellig fra barnets)

Telefon Mobil
Telefon Arbejde
Email

Stilling
Forældremyndighed: Ja ___ Nej ___
Forælder navn cpr.nr. og adresse (hvis forskellig fra barnets)
Telefon Mobil
Telefon Arbejde
Email
Stilling
Forældremyndighed: Ja ___ Nej ___
Evt. søskende på skolen (navn, fødselsår og klasse)

Hvis barnet allerede går i skole, angiv nuværende skole og klassetrin:
Hvis barnet allerede går i skole, hvilken klasse ønskes hun/han optaget i:
Eller
Ønskes barnet optaget i børnehaveklasse, hvilket år:
Har barnet tidligere haft kontakt med talepædagog og/eller psykolog?
Ja ___ Nej___

1

Undertegnede giver med vores underskrift tilladelse til, at skolen må indhente
oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), fra Pædagogisk-Psykologisk
Rådgivning (PPR) samt fra tidligere skole eller institution.
Underskriften indebærer desuden en tilladelse til, at billeder taget i
skolesammenhæng må anvendes i skolens informationsmaterialer og PR, og
ligeledes at eleven transporteres i private biler med godkendte seler mv. ved
arrangementer i skoleregi.
Skolepenge og SFO-betaling foregår i 12 rater og der er 1 måneds opsigelse med fuld
betaling. Skolepenge tilmeldes PBS, ellers er der et administrationsgebyr på 75kr. per
indbetaling.
Der er ved udmeldelse fra skolen 1 måneds opsigelse fra den kommende 1.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontor eller skoleleder, der bekræfter
modtagelsen.
Vi erklærer os bekendte med skolens vedtægter og kan gå ind for skolens
værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen, herunder forældres pligt til at bidrage til
bl.a. forældrearbejdsdage, forældrepasning og rengøring af skolen. Vi er bekendt med
skolens betalings og gebyrregler, og er opmærksomme på at man skal holde sig
orienteret om betaling via skolens hjemmeside.
Vi gøre opmærksom på, at før barnets endelige optagelse på skolen, skal
forældre og barn have været til optagelsessamtale.

________________ _________________________________________________________
Dato
Forældremyndighedsindehavers/værges underskrift

________________ _________________________________________________________
Dato
Forældremyndighedsindehavers/værges underskrift
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