Indmeldelse - skolen

Dato for indmeldelse:

_______________________

Klasse:

Dato for start:

_______________________

SFO (Ja/nej):

Barnets navn

Barnets cpr-nummer

Barnets adresse

Postnr. og by

Mor/forsørger

Far/forsørger

Cpr-nummer

Cpr-nummer

Tlf.

Tlf.

Adresse

Adresse

E-mail

E-mail

Forældremyndighed – sæt kryds

_________________
_______________

Forældremyndighed – sæt kryds
Ja_____

Nej_____

Ja_____

Nej_____

Samtykker
I henhold til lovgivningen har skolen brug for forældrenes samtykke på en række områder. Det beder vi Jer
give på de næste sider. Vi gør opmærksom på, at et samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes på de enkelte
områder. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
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Infolister
Skolen udarbejder og videregiver Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i
forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
Hermed ønsker skolen tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Der gives samtykke til:
At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.

Samtykke til at indhente særlige oplysninger
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af
personoplysninger (følsomme) oplysninger for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.
Der gives samtykke til:
At skolen må samarbejde med og indhente oplysninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
vedrørende vores barn, hvis det er nødvendigt.
At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som er blevet videregivet til skolen af os, eller som
skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra
sundhedsplejersken.
_______________________________________________________________________________________

Kørselstilladelse
Skolen skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af personale
eller forældre i forbindelse udflugter og lign. arrangeret af skolen.
Der gives samtykke til, at vores barn må køre i private biler i skoletiden i forbindelse med udflugter og
lign.
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Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhænge, herunder forskellige sociale medier.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af
eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal skolen have et
samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor vores barn tydeligt er identificerbar, på følgende
medier:
Skolens og Børnehavens hjemmeside
Facebook
Instagram
Skolens Intra - Yammer
Foldere og brochurer om skolen

_______________________________________________________________________________________

TV, radio, aviser, internet mm.
Det er altid spændende, når ens barn får mulighed for at komme i f.eks. tv eller aviser. Vi inviterer fra tid til
anden medier, som vi er mener er saglige. Det er vigtigt med god og positiv omtale. Disse medier formidler
selvstændigt og udenfor børnehavens kontrol. Derfor har vi brug for jeres samtykke.
Der gives samtykke til at vores barn må filmes eller fotograferes til dagspressen
Der gives samtykke til at vores barn må interviewes eller citeres til dagspressen
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Udmeldelse
Udmeldelse af Blåbjerg Friskole skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Underskrift
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 blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under
på blanketten. 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.

Vi bekræfter, at vi vil optræde loyalt over for skolens grundlag og formål som beskrevet i vedtægterne,
samt at vi til stadighed vil indgå i et konstruktivt samarbejde omkring vores barns skolegang.

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Underskrift - Blåbjerg Friskole _____________________________________________dato___________
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