Indmeldelse på Randlev Friskole og Børnehus
Inden I sender denne indmeldelsesblanket, bedes I tage kontakt til skolen/børnehaven for at høre, om der er
venteliste og for at aftale en indledende samtale og rundvisning.
Undertegnede ønsker vores barn indskrevet i:
Børnehaven
Skolen
klasse/årgang

For børnehavebørn gælder, såfremt barnet skal fortsætte i skolen, at der sættes to krydser

Ønsket startdato

Barnets/elevens navn

CPR

Adresse

Postnr./by

Elevens mobilnr.:
Nuværende skole/institution:
Kommune:
Nuværende årgang/klasse:
Kontaktperson og telefon/e-mail:
Ved skifte fra anden børnehave/skole angives årsagen til skiftet:
Hvis barnet tidligere har haft kontakt til PPR (pædagogisk/psykologisk
rådgivning), hvad var henvisningsårsagen?

Vi giver samtykke til indhentning af oplysninger om barnet hos
afgivende skole, institution, PPR.
Vi giver samtykke til, at billeder/videoer taget af vores barn i
forbindelse med aktiviteter på skolen/i børnehaven må bruges på
skolens/børnehavens intranet, forskellige sociale platforme
(Facebook, Instagram) og i pressen.
Vi giver samtykke til, at vores barn må køre i private biler ført af
personale.
Al samtykke kan til enhver til tilbagekaldes ved henvendelse til skolens
kontor.
CPR

Adresse

Postnr./by

Mobil (privat)

Telefon (arbejde)

E-mail

Forældremyndighed
(sæt kryds, hvis du har forældremyndighed over barnet)

Forældremyndighedsindehaver 2 navn

CPR

Adresse

Postnr./by

Mobil (privat)

Telefon (arbejde)

E-mail

Forældremyndighed
(sæt kryds, hvis du har forældremyndighed over barnet)

DET MED SMÅT

Forældremyndighedsindehaver 1 navn

Den til enhver tid gældende forældrebetaling for Randlev Friskole og Børnehus kan ses på hjemmesiden www.randlevskolen.dk. Indmeldelsesgebyret
er kr. 1.000 pr. barn/elev. Indmeldelsesgebyret betales først, når det er endelig aftalt med skolen/børnehaven, at der er ledig plads.
Indmeldelsesgebyret overføres til skolens konto i Danske Bank, reg.nr. 3627 kontonr. 12620837 med angivelse af barnets navn. Indmeldelsesgebyret
refunderes ikke.
Endelig indmeldelse bekræftes, når denne blanket og indmeldelsesgebyret er modtaget. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til Randlev Friskole og
Børnehus med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse vil der derfor blive opkrævet forældrebetaling for 1 måned udover den måned,
hvor skolen modtager opsigelse, dog tidligst når barnet har sidste dag i børnehave/skole.
Vi erklærer os indforståede med skolens vedtægter og værdigrundlag, som vi vil handle loyalt efter. Vi er blevet oplyst om skolen/børnehaven, bl.a.
dagligdagen, pædagogikken, traditioner, herunder også om forældres pligt til at deltage i arbejdsdage. Vi er opmærksomme på, at man skal holde sig
løbende orienteret via ViGGO (skolens intranet). Derudover bekræfter vi at forældremyndighedsindehaverne hæfter samlet for forældrebetalingen.
Indmeldelsesblanketten kan scannes/fotograferes og sendes til kontor@randlevskolen.dk.

Ver. 20220523

Dato:
___________________________________
Forældremyndighedsindehaver 1
Underskrift

Dato:
___________________________________
Forældremyndighedsindehaver 2
Underskrift

