Byvej 4, St. Thorlund
7361 Ejstrupholm
Tlf. 75 77 31 17
Info@friskolenithorlund.dk

Indmeldelsesblanket til skolen
BARN
Opstart

den

/

20___

Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
CPR:
Forældremyndighed (sæt X)

Begge forældre

Mor

Far

Barnets læge:
Lægens tlf.:
Lægens adresse:
Sygdomme, allegier, syn, hørelse mv. der kan have betydning for barnets skolegang:

Har barnet/har barnet haft en diagnose (sæt x):

JA

Hvis ja hvilken:
Bemærkninger:

MOR
Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
CPR:
E-mail:
Tlf. privat:

Arbejdsplads:

FAR
Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
CPR:
E-mail:
Tlf. privat:

Tlf. arbejdsplads:

NEJ

ANDEN KONTAKTPERSON
Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
Tlf.:
Relation:

MAD
Madordningen er en obligatorisk del af husets tilbud. Det afregnes sammen med skolepengene.

Tilmelding til SFO:
Fuld SFO plads
Eftermiddagsmodul
Klub 4-9
Morgenmodul

SFO
NEJ

JA

Betaling for SFO afregnes sammen med skolepengene.

Tilladelse til fotografering:
Skolen, børnehaven og vuggestuen har forskelligt PR-materiale, som f.eks. Foldere, hjemmeside,
materiale til kommende familier etc..
Skolen, børnehaven og vuggestuen vil gerne illustrere materialet med billeder fra børnenes
hverdag: dvs. billeder af børn i aktivitet.
Ligeledes er der af og til journalister fra eksempelvis lokale aviser, der ønsker at skrive artikler
om aktiviteter i vuggestuen, børnehaven og på skolen og fotografer, der ønsker at tage billeder
til at illustrere artiklerne.
til PR-materiale

JA

NEJ

I 2017 har bestyrelsen besluttet at oprette en facebookside. Denne administreres
af husets kontor. Hensigten er ligesom ved PR at illustrere børnenes hverdag via billeder.
Dvs. billeder af børn i aktivitet (kun administrator lægger billeder på siden).
Jeg/vi giver hermed tilladelse til at billeder af mit/vort barn taget i skolen, børnehaven eller
vuggestuen må anvendes:
på skolens facebookside
JA
NEJ
Til huset er der en støtteforeningen. Støtteforeningen Uglen, og den har ligesom skolen foldere,
hjemmeside og facebookside. Denne vil følge ovennævnte beslutninger.

Tilladelse til kørsel
På ture ud af huset (f.eks. Udflugter, lejrskole, klasseture etc.) sker befordring af børnene enten
i private biler eller i husets bus.
Børnene er under hele kørslen fastspændte i godkendte seler, ligesom der ved behov anvendes
autoskole og siddepuder.
Ved kørsel i private biler:
Skolen/børnehaven/vuggestuen registerer hvilke børn, der befordres i hvilke biler. I bilerne er
oplysningsseddel med information om at børnene er fra skolen/børnehaven/vuggestuen i
Thorlund med adresse og telefonnummer hertil.
Må barnet blive transporteret i egen bus:

JA

NEJ

Må barnet blive transporteret i private biler:

JA

NEJ

FORSIKRING
Skolen har de lovpligtige forsikringer, der gælder skolens ansvar. Skolen har ikke nogen
speciel elevforsikring.
Det anbefales derfor, at hjemmet har en privat ulykke- og ansvarforsikring, med
dækning af uheld i barnets skole- og institutionstid.

DEPOSITUM
Depositum udgør 1000kr. Pr familie. Det betales tilbage når den sidste elev i familien fraflytter
skolen, og der ikke forefindes betalingsrestancer.
Med mindre andet aftales opkræves depositum sammen med første måneds skolepenge.

BEMÆRKNINGER
SKOLEN:
Dato for indmeldelse danner baggrund for barnets placering på venteliste.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel. Der vil således blive opkrævet skolepenge
for 2 måneder udover den måned opsigelsen meddeles. Dette samme er gældende for SFO.
FORÆLDRE:

Dato/ år

Forældre/værges underskrift

Dato/ år

Forældre/værges underskrift

Dato/år

Skolen

