VANLØSE PRIVATSKOLE - OPSKRIVNING PÅ VENTELISTE TIL KOMMENDE 0. KLASSER
Gebyr kr. 250,- se nedenstående
Elevens navn:
Fødselsdag:
Barnet forventes at starte i 0. klasse

År:

Forældre 1

Forældre 2

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Kommune:

Kommune:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Mail:

Mail:

Forældremyndighed: Ja



Nej



Forældremyndighed: Ja



Nej



Noter venligst navne og fødselsdage på søskende, der er skrevet op til skolen:

Opskrivning er uforpligtende. Ventelistegebyr kr. 250,- (éngangsbeløb) bedes indbetalt direkte på
skolens bankkonto reg.nr. 7136 kontonr. 0001021075. Skriv venligst barnets navn ved indbetalingen.
Gebyret tilbagebetales ikke ved eventuel annullering af opskrivning.
Blanketten opbevares på skolen i første omgang til udgangen af 1. klasse. Hvis barnet skal blive på
ventelisten til senere i skoleforløbet, bedes I kontakte skolen. Dog annulleres opskrivning, hvis forældre
ikke svarer på henvendelser ved den løbende opdatering af ventelister via mail eller brev. Husk at holde
skolen opdateret ved eventuelt skift af mailadresser og hjemmeadresser. Blanketten kan til enhver tid
annulleres efter forældres anmodning. Ved annullering af opskrivning makuleres alt materiale vedr.
barnet.
Når eleven optages, vil skolen indhente de samtykker og tilladelser, som er relevante og aktuelle for
skolen. Skolen vil desuden indhente cpr. numre fra elev og forældre til oprettelse i skolens administrative systemer og portaler.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens
hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre
holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage.
De aktuelle skolepengetakster og oplysninger om depositum fremgår af skolens hjemmeside. Begge
forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.
Skolens aktuelle udmeldelsesbetingelser fremgår af hjemmesiden.
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Underskrifter
Det er en forudsætning for barnets opskrivning på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige
om det. 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.

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver
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