INDSKRIVNING
Udfyld venligst selv skoleår og klasse!

Skoleår:

Klasse:

Indm.dato:

Elevens navn:

lbnr:

CPR. nr.:

-

Faderens navn:

CPR.nr.:

-

Adresse:

Postnummer/by:

Adresse:

Tlf. nr:

Tlf. arb.:

Fars mail:

Moderens navn:

CPR.nr.:

Adresse:

Postnummer/by:

Tlf. nr.:

Tlf. arb.:

-

Mors mail:

Er der særlige forhold omkring barnet, som skolen skal være opmærksom på:

Se venligst bagsiden af indskrivningsskemaet med hensyn til afgivelse af samtykke til at indhente
personoplysninger!

Indmeldt fra børnehave:

Skole:

Hjemmet bedes være opmærksom på:





At det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om
at melde barnet ind på skolen, hvorfor begge skal underskrive denne blanket. Hvis den ene forælder har den
fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under. Forældrene er forpligtet til at
informere skolen, hvis der sker ændringer i forældremyndighedsretten!
At hjemmet skal være positiv og loyal overfor skolens målsætning og de konsekvenser, denne har for skolens
daglige liv og atmosfære. Desuden skal barnet fuldt ud deltage i alle skolens aktiviteter, også de, der har
udgangspunkt i skolens kristne livssyn.
At der kan ske ændringer i tilmeldingsrækkefølgen, idet skolens forældrekreds samt tilflyttende katolske familier
har fortrinsret.

Forældremyndighedsindehaver

Forældremyndighedsindehaver
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INDHENTNING AF SAMTYKKE.
Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere skole.
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Sct. Norberts Skole, har skolen brug for at kende
til jeres barns nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som jeres barn evt. har fået.
Sct. Norberts Skole 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 Sct. Norberts Skole skriftligt samtykke til indhentning af relevante oplysninger fra:
- Nuværende og tidligere skole
- Hjemkommunens PPR/TCBU
Nuværende skole, klasse og kommune:

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver
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