Ansøgning om optagelse:

Karrebæksminde
Privatskole
www.karrebaeksminde-privatskole.dk

Elev:

Navn:
Fødselsdato/år/cpr.:
Adresse, postnr. og by:
Evt. tlf.:

Mor:

Navn:
Fødselsdato/år/cpr.nr.:
Adresse, postnr. og by:
E-mail:
Tlf.:

Far:

Navn:
Fødselsdato/år/cpr.:
Adresse, postnr. og by:
E-mail:
Tlf.:

Navn/klassetrin på evt. søskende tilmeldt Karrebæksminde Privatskole:

Forældremyndighed:

(sæt X)

Begge:

Andre: (navn)

Mor:

Far:

Til hvilket skoleår og klassetrin ønskes eleven optaget:
Hvilken skole og klassetrin følger eleven nu:
Hvilken børnehavevuggestue/dagpleje går eleven i:
Eleven går endnu ikke i skole/pasningstilbud: (sæt X)
Ønsker indmeldt i SFO/klub: (sæt X)

JA: ____

NEJ: ____

Andre vigtige oplysninger (fx. sygdom, allergi, vanskeligheder, hensyn mv.):
______________________________________________________________________________
Har barnet behov som kræver særlige foranstaltninger eller hensyn JA _____ Nej _____
Beskrives kort her:
_______________________________________________________________________________

Såfremt eleven optages på Karrebæksminde Privatskole, giver vi hermed tilladelse til:
1) At barnet, når som helst skolen finder det relevant, kan transporteres i skolens, ansattes eller
forældres køretøjer. Børnene vil selvfølgelig være korrekt fastspændt.
2) At barnet, hvor skolen finder det relevant, må bade i svømmehal eller fra fri strand under
skolens opsyn.
3) At skolen må indhente oplysninger om barnet fra tidligere institution – se venligst sidste
side, hvor I finder samtykkeerklæringen som tillige bedes underskrevet og returneret med
denne ansøgning til ventelisten.
Vi vil af og til tage billeder af elever, som bruges på vores hjemmeside/facebookside, aviser o.lign.
Som udgangspunkt antager vi, at det er i orden, at vi tager billeder af jeres barn og bruger disse i
ovenstående sammenhænge. Hvis ikke skal du sætte X nedenfor.
Jeg/vi ønsker ikke, at der tages billeder af mit/vores barn: (sæt X)
Hvis eleven allerede er tilknyttet anden skole/institution, skal udtalelse fra skole/børnehave samt
elevplan/evt. kompetencehjul medsendes eller eftersendes ved opskrivning.

Indmeldelsesunderskrifter:
Er der 2 forældremyndighedsindehavere skal begge underskrive.
Dato: ___________

Underskrift mor/værge:_______________________________________

Dato: ___________

Underskrift far/værge: ________________________________________

Indmeldelsesgebyr: 500 kr. indbetales på kontonummer: 6140 2053260 eller swipp: 52666426
(navnet som vises: Louise Schou Thygesen) (Husk altid at anføre elevnavn)
Forudbetalte skolepenge: 3 måneders skolepenge opkræves i maj samme år, som eleven skal starte
på skolen. Gælder som betaling for de sidste 3 måneders eleven går på skolen. De forudbetalte
skolepenge refunderes ikke ved evt. udmeldelse.
Administrationsgebyr: 200kr./ år for at stå på opskrivnings-/venteliste. Opkræves 1. sep. hvert år.
Skal indbetales næste gang i sep. 2017, hvis eleven ikke allerede er startet på skolen.

Blanketten kan scannes underskrevet og sendes til: info@kmps.dk
eller pr. post til:

Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde
Mrk: "Optagelse på venteliste"

Karrebæksminde Privatskole
SAMTYKKEERKLÆRING:
Undertegnede:
Mor/værge (blokbogstaver):_________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________

Undertegnede:
Far/værge (blokbogstaver):_________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________

Giver hermed tilladelse til at Karrebæksminde Privatskole, kan indhente oplysninger fra tidligere
skoler/institutioner, der kan have betydning for barnets skolegang. Samtykket bortfalder efter 1 år.

Barnets navn: ___________________________________________________________________
Cpr. nr.: ________________________________________________________________________

Oplysninger kan indhentes fra følgende skoler/institutioner:
Skolens/inst. mailadr.:______________________________________________________________
Skolens/inst. telefonnr.:_____________________________________________________________
Skolens/inst. mailadr.:______________________________________________________________
Skolens/inst. telefonnr.:
________________________________________________________________

Dato:____________

Underskrift mor/værge:_______________________________________

Dato:____________

Underskrift far/værge:________________________________________

