indskrivning
Ønsket start dato: ________
Elev Navn: _____________________________________________________ CPR-nr: _____________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ Tlf-nr: ______________________
Tidligere institution: ___________________________________________________________________________

Forældre/værge:
Forældremyndighed

fælles: ___ Mor: ___ Far: ___ Værge: _____ Anden myndighed: ____

Mor/værge
Navn : ____________________________________________________________

CPR-nr: ___________________

Adresse: __________________________________________________________

Tlf: _______________________

Mail adresse: ___________________________

Betalings %: ______

Arbejds telefon: _______________

Far/værge
Navn : ____________________________________________________________

CPR-nr: ___________________

Adresse: __________________________________________________________

Tlf: _______________________

Mail adresse: ___________________________

Betalings %: ______

Anden kontaktperson: ____________________________________________

Arbejds telefon: _______________
Tlf: __________________________

Tilmelding til betalingsservice (skal udfyldes):
Navn: ________________________________

reg nr: __________

Konto nr: ________________________

Navn: ________________________________

reg nr: __________

Konto nr: ________________________

Vi gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk.
Forældre skal være loyale overfor skolens værdigrundlag.
Vi har et sæt betalings og gebyr regler , som forældre skal holde sig orienteret om via hjemmesiden, og vi gør særlig opmærksomt på, at begge
forældremyndighedsindehavere skal underskrive denne blanket og at begge hæfter for betaling af børnehave og skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Vi gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer
for opsigelses varsel mv. som fremgår af skolens hjemmeside.

_______________________________

_______________________________

Dato - forældre/værge underskrift

Dato - forældre/værge underskrift
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Samtykke
Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier.
I forbindelse med synliggørelse af børnehavens tilbud, hverdag mv. offentliggør børnehaven billeder i
forskellige sammenhænge, herunder forskellige sociale medier.
Børnehaven offentliggør kun harmløse billeder af børn. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbillede ikke med rimelighed må føle sig udstillet, udnyttet
eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier.
Der gives samtykke til, at børnehaven må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på
følgende medier:
hjemmeside: ____ Facebookside: ____ SkoleIntra: ____ Folder/film om børnehaven: ____
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, ved skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Infolister
Børnehaven har en praksis med at udarbejde og vider give infolister til forældre, for at forældrene kan
tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
Hermed ønsker børnehaven tilladelse til at vider give følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn,
telefon nr. og e-mail adresse.
Der gives samtykke til ______ At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, ved skrifthenvendelse til skoens kontor herom.

Børnehaven skal have tilladelse til , at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af persona-

let eller forældre i forbindelse med udflugter og lign. arrangeret af børnehaven.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i forbindelse med udflugter _____
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, ved skrifthenvendelse til skoens kontor herom.
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