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Indmeldelsesblanket 

Barnets fulde navn:  

Barnets personnummer:  

Barnets bopæl – adresse og postnr.:  

Evt. hjemme-tlf.nr:  

Til klassetrin og skoleår:  

Barnets børnehave og 
kontaktpædagog: 

 

Nuværende klasse og skole:  

Mors navn:  

Mors personnummer:  

Mors stilling:  

Mors mobil/arbejdstelefon:  

Mors arbejdssted:  

Mors e-mail:  

Fars navn:  

Fars personnummer:  

Fars stilling:  

Fars mobil/arbejdstelefon:  

Fars arbejdssted:  

Fars e-mail:  

Barnets læge:  

Lægens telefonnummer:  

Ønsker I optagelse i 
skolekredsen. 

Ja                  nej 

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

Har dit barn søskende? 

Navn:  ………………………………….  Klasse/Skole:  ……………………. 

Navn:  ………………………………….  Klasse/Skole:  ……………………. 

Navn:  ………………………………….  Klasse/Skole:  ……………………. 

Må vi vise billeder af 
dit/jeres barn og dig/jer på 
vores hjemmeside og andre 
medier i forbindelse med 
skolens PR arbejde? 

 
 
Ja                  nej                         
 
(Dette skal vi have jeres accept til iflg. lov om offentliggørelse på hjemmesider mm.) 

Skal I benytte skolens SFO? Ja                      nej 

Må skolens personale og 
andre forældre køre med dit 
barn: 

Ja                      nej 

(Dette kan f.e. ske i forbindelse med skolearrangementer.) 

Har haft møde med skolens 
ledelse: 

Dato: 
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YDERLIGERE OPLYSNINGER 

For at vi kan arbejde med dit barn på den bedste måde og for at undgå unødvendige 
forsømmelser fra skolens side, vil vi gerne have nogle oplysninger om dit barn. Vi forventer, 
at oplysningerne er korrekte og fyldestgørende. 

Er der særlige helbredsforhold, som vi 
bør have kendskab til? 

 

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? 

Hvis ”ja”: 

Ja                  nej  

 

 

I hvilken anledning/af hvilken årsag 
blev støtten givet? 

 

Hvilket omfang havde støtten (timer 
pr. år eller timer pr. uge). 

 

I hvor lang en periode har støtten 
været givet? 

Fra …………………………..       til …………………………… 

Er der særlige familiemæssige forhold, 
som det vil være godt for 
skolen/klasselæreren at være 
opmærksom på? 

 

 

Må vi indhente oplysninger fra 
afgående skole? 

Ja                  nej  

 

Er der sagsakter i PPR? 

Må evt. tidligere PPR-sag overdrages 
til vores PPR? 

(Hvis ja, så udfyldes ”Samtykkeerklæring”) 

Ja                  nej  

 
Ja                  nej  

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.  
Det kan desuden være en god idé at orientere sig om de forhold man skal være opmærksom på. 
Hjemmesiden forsikringogpension.dk har et fyldestgørende afsnit herom. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Dato:   Underskrift (indehaver af forældremyndigheden) 

 

 

http://www.forsikringogpension.dk/

