Nr. Asmindrup Friskole
Indskrivning børnehaven Spiren
Ønske til indskrivningsdato: ___
Barnets fulde navn:
Folkeregister adresse:
Postnr.:

By:

Cpr.nr.:

Kommune:

Moderens fulde navn:

Forældremyndighed: Ja ____ Nej

Adresse:

__________________________________________CPR. NR: __________________

Postnr. og by:
Tlf.nr. privat:

Arbejde:

E-mail:

Mobil:

(Tydelige blokbogstaver - vigtigt da skoleinformation udsendes via e-mail)

Faderens fulde navn:

Forældremyndighed: Ja ____ Nej

Adresse:

__________________________________________CPR. NR: __________________

Postnr. og by:
Tlf.nr. privat:

Arbejde:

E-mail:

Mobil:

(Tydelige blokbogstaver - vigtigt da skoleinformation udsendes via e-mail)

Søskende i BH/eller skolen - Navn:

Klasse:

Søskende i BH/eller skolen - Navn:

Klasse:

Søskende i BH/eller skolen - Navn:

Klasse:

Vi har tidligere betalt indskrivningsgebyr til Nr. Asmindrup Friskole (1500,): Ja ____ Nej ____
Ønsker I en plads i 0. klasse på Nr. Asmindrup Friskole: Ja ____ Nej ____

Ønske til skolestart august år _____

OBS: en plads i Nr. Asmindrup Friskoles børnehave giver ikke automatisk en plads på Nr. Asmindrup Friskole. Der skal
udfyldes særskilt indskrivningsblanket til skoledelen ved ønske om optagelse i skolen.
Navn på tidl. Dagpleje/børnehave:

___________________________________ Kommune: ______________________

Kontaktpersoner i tilfælde af sygdom og lign.: ______________________
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind i
BH/skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, hvis der er
fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på
blanketten. Nr. Asmindrup Friskole kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets tid i børnehaven ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at
informere Nr. Asmindrup Friskole herom.
Blanketten afleveres personligt på skolekontoret eller sendes som sikker mail til skolekontoret på følgende mail:
friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

Dato:

Forældre/værges underskrift:

Dato:

Forældre/værges underskrift:

Kvittering for modtagelse: _______________________________________________________ ___

Dato:______

____________________________________________________________________________________________
Læs mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk

