Midtals Friskole

Indmeldelsesblanket
Information om eleven
Barnets fulde navn:
Barnets personnummer:
Barnets bopæl – adresse/postnr./by:
Bopælskommune:
Ønsket klassetrin (0-8) / fra skoleåret:
Barnets børnehave og
kontaktpædagog:

Søskende – navne, alder:

Nuværende børnehave / skole (klasse):
Barnets læge:
Lægens telefonnummer:
Ønsker I optagelse i skolekredsen?
Har I behov for SFO?

Ja

nej

(Når man har sit barn på skolen skal man være med i skolekredsen.)

Ja

nej

Midtals Friskole

Information om forældre
Mor /værge:
Personnummer:
Bopæl – adresse/postnr./by:
Arbejdsplads:
Mobilnummer:
Telefon arbejdsplads:
E-mail adresse:
Forældremyndighed:

Ja

nej

Ja

nej

Far /værge:
Personnummer:
Bopæl – adresse/postnr./by:
Arbejdsplads:
Mobilnummer:
Telefon arbejdsplads:
E-mail adresse:
Forældremyndighed:
Anden kontaktperson i
skoletiden:
Mobilnummer:
Relation:

Midtals Friskole

Andre informationer
Er der særlige helbredsforhold, som vi bør
have kendskab til – særlige hensyn,
sygdomme, allergier, medicin eller…?

Har der været problemer med:
Ørerne – Synet - Andet?

Ja

nej

Hvis JA, beskrivelse
………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………..

Har dit barn fået støtteundervisning eller
særlig hjælp i tidligere skole eller
børnehave?

Ja

nej

Hvis JA, beskrivelse
………………………………………………………………………......

I hvilken anledning/af hvilken årsag blev
støtten givet og hvilket omfang havde
støtten (timer pr år/uge)?

I hvor lang en periode har støtten været
givet?

Fra …………………………..

til ……………………………

Er der særlige familiemæssige forhold,
som det vil være godt for skolen at være
opmærksom på?
Må vi indhente oplysninger fra afgående
skole?
Er der sagsakter i PPR?
Må evt. tidligere PPR-sag overdrages til
vores PPR?

Ja

nej

Ja

nej

Ja

nej

(Hvis ja, så udfyldes ”Samtykkeerklæring”)

OBS: BØRN - SKOLE - FORSIKRING
Skolen har de lovpligtige forsikringer, der gælder skolens ansvar.
Skolen har ikke nogen speciel elevforsikring, da det ofte giver problemer med dobbeltdækning. Vi må derfor
anbefale, at hjemmet har en privat ulykkes- og ansvarsforsikring (familieforsikring), med dækning af uheld
i barnets skole- og institutionstid - undersøg hos jeres forsikringsselskab, hvordan jeres dækning er.

Midtals Friskole

Samtykkeerklæring
Loyalitet over for Midtals Friskoles værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Midtals Friskole gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med Midtals Friskoles
vedtægter via Midtals Friskoles hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for Midtals
Friskoles værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde
bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage, rengøring på Midtals Friskole og lign.
Vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af
skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes skriftlig udmelding til Midtals Friskoles
kontor, enten et brev eller mail. Der er en måneds opsigelse, og udmeldingen skal senest være
Midtals Friskole i hænde ved udgangen af måneden.
Informationslister
Midtals Friskoles har en praksis for at videregive en informationslister til forældre, for at forældrene
kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, arbejdsgrupper,
forældrerengøring eller lign.
Hermed ønsker Midtals Friskole tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barn og forældre:
Navn, telefon nr. og e-mail adresse.
Der gives samtykke til:
At Midtals Friskole må udlevere en liste til forældre i relevante arbejdsgrupper, hvori alene
ovenstående personoplysninger indgår.
Midtals Friskole gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til kontoret herom.
Kørselstilladelse
Midtals Friskole skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private
biler af personale eller forældre i forbindelse med udflugter og lign. arrangeret af Midtals Friskole.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i skoletiden i forbindelse med udflugter
og lign.
Midtals Friskole gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til kontoret herom.
Konfirmander/Minikonfirmander
Der gives samtykke til:
At Midtals Friskole må udlevere en liste til skolens tilknyttede præst hvori alene ovenstående
personoplysninger indgår.
Midtals Friskole gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til kontoret herom.

Midtals Friskole

Fotografering af børn på Midtals Friskole
Den nye Persondataforordning kræver, at vi udspecificerer nærmere omkring fotografering af børn
på Midtals Friskole.
Situationsbilleder må vi altid bruge/lægge ud af jeres barn. Situationsbilleder defineres i denne
sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.
Det kunne f.eks. være legende børn i en skolegård eller børn i gang med aktiviteter på lejrskole m.m.
Portrætbilleder skal vi have tilladelse til at lægge ud i det offentlige rum. Portrætbilleder er billeder,
hvor det primære formål er at vise en eller flere personer - herunder billeder af ansatte samt
gruppe- og klassebilleder. Hvis det er et nærbillede af børn, siger man som hovedregel, at det er et
portrætfoto.
Vi vil jo gerne vise jer forældre, hvad der sker på Midtals Friskole, når I ikke selv er til stede, ligesom
vi gerne vil vise omverden, hvor mange spændende aktiviteter, der sker i vores skole og SFO.
Specielt i en tid, hvor alle søger oplysninger via nettet, er det ekstrem vigtigt, at vores hjemmeside
og Facebookside er levende og opdateret.
Vi vurderer selvfølgelig alle billeder før de offentliggøres, så vi ikke bringer billeder, der virker
krænkende eller ”uheldige”. Hvis et barn eller en forælder ønsker at få fjernet et foto af barnet fra
skolens hjemmeside eller fra de sociale medier, vil vi til enhver tid imødekomme ønsket så hurtigt
som muligt.
Derfor beder vi om din accept af, at billeder af dit barn må bruges følgende steder:
Hjemmesiden

Ja □ Nej □

Skoleintra

Ja □ Nej □

Facebook

Ja □ Nej □

Nyhedsbrev

Ja □ Nej □

Pressemeddelelser

Ja □ Nej □

Aviser

Ja □ Nej □

Håndbogen

Ja □ Nej □

City info skærme

Ja □ Nej □

Andre ikke før nævnte medier ifbm. Markedsføring

Ja □ Nej □

I skal som forældre aktivt svare ja eller nej, ligesom begge forældre skal skrive under ved fælles
forældremyndighed.
Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere skole samt
børnehave
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Midtals Friskole, har vi brug for at kende
til barnets/elevens nuværende eller tidligere tid i børnehave/tidligere skole samt den støtte, som
barnet evt. har fået.
Midtals Friskole skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning af de nævnte
oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få
indsigt i oplysningerne.
Der gives hermed Midtals Friskole skriftligt samtykke til indhentning af relevante oplysninger som
fx PPR udredning, statusattest og lignende fra:
-

Nuværende og tidligere skole og/eller børnehave
Hjemkommunens PPR
Sundhedsplejersken
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Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette. Vi er bekendt med
skolens betalings- og gebyrregler.
Ved indskrivning skal der betales et gebyr på 500 kr. pr. familie, som dækker udgifter til sangbog,
streamer og nøgle. Gebyret betales ikke tilbage.
OBS: Indmeldelsesgebyr på kr. 500 indbetales ved indmeldelse.
Herunder er vi opmærksomme på, at man skal holde sig orienteret om betaling via skolens
hjemmeside, og at begge forældre hæfter for betalingen. Betaling foregår via PBS.
Udmeldelse
Ønsker man ikke længere at benytte skolen, skal udmeldelse ske skriftligt til skolelederen til
udgangen af måneden og med 1 måneds varsel.
Vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist og er indforstået med at skulle betale, såfremt vi
måtte vælge at udmelde vort barn af skolen med kortere varsel.

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige
om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere
skriver under på denne ansøgning, hvis der er fælles forældremyndighed. Hvis den ene forælder har den
fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på ansøgningen. 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.
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