
Optagelse på venteliste-/indskrivningsblanket

Ønskes der indskrivning i Børnehave        eller Skole  

Børnehave år __________________    Skoleår_______________      Klassetrin_______________

Ønskes (hel/deltids) plads i SFO (sæt kryds):     JA            NEJ             - hvis ja udfyldes SFO-blanket.

Ønskes kørsel m. skolebus eller offentlig bus:   JA             NEJ            

-Buskort til offentlig bus bestilles på skolen via mail – Husk at oplyse hvilke zoner I ønsker.

Barnets fulde navn: _______________________________________________________________________

CPR-nr.:  ______________________________    Forventet startdato: _______________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________

Postnummer: ______________ By: ______________________ Tilhørskommune: _____________________

Moders fulde navn: _________________________________________CPR-nr.: ______________________

Adresse: ________________________________________________________________________________

Postnummer: ______________ By: ______________________ mobilnummer: _______________________

E-mail: _____________________________________________ forældremyndighed:   JA          NEJ

Arbejdssted: ________________________________________ Tlf.: arbejde: _________________________

Eventuelle bemærkninger: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Faders fulde navn: __________________________________________ CPR-nr.: ______________________

Adresse: ________________________________________________________________________________

Postnummer: ______________ By: ______________________ mobilnummer: _______________________

E-mail: _____________________________________________ forældremyndighed:   JA          NEJ

Arbejdssted: ________________________________________ Tlf.: arbejde: _________________________

Eventuelle bemærkninger: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Barnets nuværende daginstitution/skole:
____________________________________________________ 

Ved evt. daginstitutions/skoleskift, årsag til ønsket:
________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Søskende på skolen - navn: _________________________Fødselsdato/år: ____________________

Søskende på skolen - navn: _________________________Fødselsdato/år: ____________________

Søskende uden for skolen 0-18 år (navn, fødselsår og evt. institution):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Trivsels- og helbredsoplysninger vedrørende barnets:

Hjemmets læge: _____________________________ Lægens telefonnummer: _________________

Har barnet modtaget de årlige lægeundersøgelser og fulgt vaccinationsprogram: JA         NEJ 

Hvornår har barnet sidst fået stivkrampe vaccination?  __________________________________

Sygdomme/allergier/syn/hørelse mv. der kan have betydning for skolegangen: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Har barnet modtaget tidlig støtte/hjælp fra motorik konsulent/tale-hørepædagog/ PPR/ psykolog 

eller andet?  JA         NEJ  

Hvis ja – hvilken og hvornår? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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SFO:

Hvem må hente barnet i SFO:
_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Skal barnet selv tage skolebussen/gul bus(Movia)? Ja               Nej   

Hvis ja, er der faste aftaler? 
_______________________________________________________________________________

Må barnet selv viderebringe besked om at gå hjem?    Ja         Nej   

Må barnet selv lave legeaftaler over telefon?                Ja        Nej    

Går barnet til fritidsaktiviteter og er det noget vi skal være behjælpelige med? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ønsker tilmelding til SFO med følgende moduler (sæt kryds)
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A: (6:30 – 8:20) Morgenmodul

B: (12:00-17:00) Eftermiddagsmodul

C: (6:30 – 17:00) Heldagsmodul

Fredag lukkes kl. 16:00
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Forældretilladelser i forbindelse med skolegangen på Vestermose Natur- og
Idrætsfriskole:

Vi giver hermed tilladelse til at Vestermose Natur- og Idrætsfriskole må overtage elevmappe 
fra elevens tidligere skole (for elever der overflyttes fra en anden skole).

Vi giver hermed tilladelse til at Vestermose Natur- og Idrætsfriskole kan få overdraget 
relevante informationer fra elevens børnehave (for elever der, efter børnehaven, skal starte i 0.
klasse ved skoleårets begyndelse)

Tidligere børnehave/skole:_____________________________________________

Telefon og evt. kontaktperson:_________________________________________

Vi giver hermed tilladelse til at der må anvendes billeder med vores barn på skolens 
hjemmeside og i nyhedsbreve der sendes ud til Forældrekredsen og Skolekredsen.

Vi giver hermed tilladelse til at der må anvendes billeder med vores barn i presse, Lokalblad, 
vores Facebook-site m.m. Evt. kommentar:_________________________

Vi giver hermed tilladelse til at vores telefonnummer må oplyses til andre fra 
forældrekredsen. 

Vi giver hermed tilladelse til at vores barns navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato må 
oplyses i forbindelse med fødselsdagslister, klasselister mv. 

Vi giver hermed tilladelse til at vores barn må transporteres i privat bil ved forudgående 
skriftlig oplysning om dette og derefter planlagt samkørsel, i forbindelse med ekskursioner, 
udflugter m.m. (Såfremt man ikke ønsker at barnet transporteres af andre i privat bil, 
forventes det, at man selv arrangerer alternativ transport af barnet, så det kan deltage i 
undervisning, der foregår ud af huset).
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Forældrebank:

Som en økonomisk og praktisk støtte til løsning af eventuelle praktiske opgaver har vi en 
FORÆLDREBANK. Den bruger vi, hvis der ind imellem kommer en opgave, som vi, med fordel, kan bruge 
forældrehjælp til. Der er ingen krav om at man skal sige ja, men det er rart for os at vide, hvem vi kan spørge
om hvad – hvor man har hvilke evner, ideer og/eller ressourcer.

To gange årligt tilrettelægges der desuden en fælles arbejdsdag, som det forventes at man, så vidt muligt, 
deltager i.

Vi må gerne kontaktes for evt. hjælp til løsning af eventuelle praktiske opgaver få gange årligt. Vi kan 
primært bidrage med hjælp 
indenfor:________________________________________________________________________________

Jeg/vi erklærer herved at være indforståede med, at vi ved indskrivning forpligter os til:

- At være indforstået med børnehaven og skolens værdigrundlag (kan læses på skolens hjemmeside)
- Jeg/vi er indforståede med børnehavens værdigrundlag, og at børnehaven har en integreret 

brobygning/ skoletræning for førskolebørnene med/på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, selvom 
vi har foretaget et andet skolevalg.

- Jeg/vi er indforståede med, at det er vores ansvar at underrette børnehaven og skolen, hvis der 
ændres i telefonnumre, adresse, mail osv.

- At betale børnehave/skolepenge og evt. SFO og kørsel, som opkræves forud via BS, med forfald 
hver den første i måneden. Tilmeldes betalingen ikke BS, opkræves et administrationsgebyr på kr. 
100,- pr. opkrævning.

- At betale optagelsesgebyr der udgør kr. 1.200,- pr. familie (engangsbeløb) som opkræves ved første 
skolepenge opkrævning.

- Samt betale kr. 150,- ved optagelse på venteliste (engangsbeløb) Som bedes overføres til konto. 
Danske Bank reg.nr. 3511 Konto. nr. 11054498.  Alle på venteliste opkræves en gang årligt 
ventelistegebyr på kr. 150,- som betales med augustopkrævningen.

- Alle forældre opkræves kr. 100,- for medlemskab af Skolekredsen, hvilket samtidig giver stemmeret 
ved generalforsamlingen.

- At opsigelse af børnehave, skole, såvel som SFO og kørsel skal ske skriftligt til kontoret. Opsigelsen 
er løbende måned + en måned.

Dato og underskrift mor: ___________________________________________________________________

Dato og underskrift far: ____________________________________________________________________
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SAMTYKKEERKLÆRING

Undertegnede giver hermed tilladelse til, at Vestermose Natur- og Idrætsfriskole kan indhente og 
sende relevante informationer om nedenstående barn fra/til
- elevens tidligere skole/daginstitution
- elevens nye skole/daginstitution
- fra PPR og
- fra kommunen

Barnets fulde navn – udfyld venligst med blokbogstaver)

Barnets CPR nr. _________________________

Dato og underskrift mor: ___________________________________________________________________

Dato og underskrift far: ____________________________________________________________________

Denne samtykkeerklæring er gyldig så længe barnet er gående i børnehave/sfo eller skole.
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