
Efternavn: Samtlige fornavne:
Folkeregister adresse: Postnr.:                   By:
Cpr.nr: Bopælskommune:
Familiens fastnettelefon:  Hemmelig adresse (sæt kryds): ☐
Familiens e-mail (fremsendelse af faktura):
Evt. barnets mobil: Evt. elevens e-mail:
Indmeldelse gælder til klassetrin: År:                          Måned:

1) Oplysninger om eleven

2) Hvis barnet allerede går i skole, angiv nuværende skole eller børnehaveklasse
Skole navn:                                                                                                          Klassetrin:
Adresse:

Ansøgning om optagelse til Byens Steinerskole

Forældre navn: Forældres navn:
Stilling: Stilling:
Adresse (hvis forskellig fra barnets): Adresse (hvis forskellig fra barnets): 
e-mail: e-mail:
Mobil: Mobil: 
Telefon arbejde: Telefon arbejde:

3) Oplysninger om forældre med forældremyndigheden eller person der er værge for barnet

Navn: Navn:
Relation til barnet: Relation til barnet:
Stilling: Stilling:
Adresse: Adresse: 
e-mail: e-mail:
Mobil: Mobil: 
Telefon arbejde: Telefon arbejde:

4) Oplysninger om eventuelle andre personer med relation til barnet (fx stedfar, bedsteforældre eller andet)

Nuværende eller tidligere børnehave/vuggestue
Vuggestue/dagpleje navn:
Børnehavens navn:

5) Oplysninger om evt. søskende på skolen
Navn: Fødselsår: Klasse
Navn: Fødselsår: Klasse
Navn: Fødselsår: Klasse

International:



6) Hvorfor har du/I valgt Byens Steinerskole til jeres barn?

7) Hvad tænker du/I, at Byens Steinerskole kan bibringe til jeres barn?

8) Beskriv evt. tidligere erfaring med steinerpædagogik Hvor, hvornår mm?

9) Har barnet tidligere haft kontakt med talepædagog og/eller psykolog (PPR)? 
Ja  ☐ Nej ☐  Hvis ja, hvilken kommune/område skete henvendelse i og eventuel navn på kontaktperson:

Kort beskrivelse:

t� Undertegnede giver med vores underskrift tilladelse til, at skolen må indhente oplysninger fra Det Cen-
trale Personregister (CPR), fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) samt fra tidligere skole eller 
institution. 

t� Underskriften indebærer desuden en tilladelse til, at billeder taget i skolesammenhæng må anvendes i 
skolens informationsmaterialer og PR, og ligeledes at eleven transporteres i private biler med godkendte 
seler mv. ved arrangementer i skoleregi.

t� Skolepenge betales i 11 måneder. Skolepenge tilmeldes PBS, ellers er der et administrationsgebyr på 75 kr. 
per indbetaling.

t� Skolepenge forfalder til betaling pr. den 1. i den måned, for hvilken der opkræves. Opkrævningsspecifika-
tion udsendes elektronisk til de forældre, som har tilmeldt betaling til Betalingsservice og pr. mail til dem, 
som vælger indbetalingskort. 

t� Der er ved udmeldelse 3 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kon-
toret, der bekræfter modtagelsen.

Vi erklærer os bekendt med skolens vedtægter og er indforstået med skolens værdigrundlag. Vi ønsker at 
støtte op om skolen og vil bidrage til forældrearbejdsdage, forældrepasning og rengøring af skolen, m.m. 
Vi er bekendt med skolens betalings- og gebyrregler, og er opmærksomme på at vi skal holde os orienteret 
om skolen via de udsendte nyhedsbreve og på skolens hjemmeside.

Dato:

_________________________________________
Forældremyndighedsindehavers/værges underskrift

Dato:

_________________________________________
Forældremyndighedsindehavers/værges underskrift

Jan Magnussen



	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: Off
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled15: 
	untitled65: Off


