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Princip for optagelse på Thy Privatskole:
Alle ansøgninger om optagelse på Thy Privatskole sker via skolens hjemmeside
under siden kontakt/indmeldelse. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr
på kr. 500,-. Regningen vil blive sendt ud umiddelbart efter indmeldelsen.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår
optagelse. Man er automatisk optaget i alle Thy Privatskoles tilbud, når man først
har fået bekræftet sin indmeldelse. Det betyder også, at hvis man ikke ønsker at
forsætte i f.eks. skole skal man framelde sig, ellers vil man betragtes som tilmeldt
og dermed modtage betalingsopkrævninger.
Optagelse i Vuggestue & Børnehave.
Efter elektronisk indmeldelse via skolens hjemmeside, vil der inden for 14. dage
tages kontakt til hjemmet, her aftales et møde mellem barnet, forældre, ledelsen
samt relevant personale. Foruden rundvisning, vil der også være en personlig
samtale, hvor vi sammen kortlægger, om Thy Privatskole er det rigtige match til
det enkelte barn. Efter besøget og samtalen kontaktes hjemmet, for at aftale
eventuel startdato, eller opskrivning på venteliste.
Optagelse i Thy Privatskoles børnehaveklasse.
Ansøgningen om optagelse i Thy Privatskoles børnehaveklasse sker via skolens
hjemmeside. Alle indmeldte bliver indkaldt til et informationsmøde i november
samt et opstartsmøde i foråret.
Hvis man har gået i Thy Privatskoles børnehave:
De børn som har været tilknyttet Thy Privatskoles børnehave og/eller vuggestue
er optaget i skoledelen. Der skal IKKE betales et indmeldelsesgebyr.
Indmeldelsen forgår automatisk.
Hvis man kommer fra en andet skoletilbud.
Kommer man fra et andet skoletilbud efter skolestart vil man foruden en
personlig samtale have en 14 dages prøveperiode, hvor vi kortlægger, om Thy
Privatskole er det rigtige læringsmatch til den enkelte elev.
Optagelse i 1. til 6. klassetrin.
Ønsker man optagelse på Thy Privatskoles 1. til 6. klassetrin og kommer man fra
et andet skoletilbud, indmelder man sig via Thy Privatskoles hjemmeside. Der er
et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- som skal betales umiddelbart efter
indmeldelsen. Gebyret tilbagebetales ikke, selvom eleven eventuelt ikke opnår
optagelse. Elev og forældre vil inviteres til en samtale med ledelsen for at
kortlægge hvorvidt Thy Privatskole er det rigtige læringsmatch. Endvidere vil
der være en 14 dages prøveperiode for det enkelte barn.

Optagelse i 7. klasse
De elever som har været tilknyttet Thy Privatskoles mellemtrin er optaget i
overbygningen. Der skal IKKE betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsen
foregår automatisk.
Hvis man kommer fra et andet skoletilbud og ønsker optagelse i
overbygningen.
Ønsker man optagelse i Thy Privatskoles overbygning og kommer man fra et
andet skoletilbud, indmelder man sig via Thy Privatskoles hjemmeside. Der er et
indmeldelsesgebyr på kr. 500,- som skal betales umiddelbart efter indmeldelsen.
Gebyret tilbagebetales ikke, selvom eleven eventuelt ikke opnår optagelse. Elev
og forældre vil inviteres til en samtale med ledelsen for at kortlægge hvorvidt
Thy Privatskole er det rigtige læringsmatch. Endvidere vil der være en 14 dages
prøveperiode for det enkelte barn.

