Ansøgning om optagelse på Skt. Knuds Skole
Ryesgade 24, 8000 Aarhus C, tlf. 86137511

Skriv tydeligt
Pr. 12.6.2018

Barnets oplysninger:
Barnets navn:

cpr.nr.:

Barnets bopælsadresse:

postnr./by

Vi søger om optagelse i

klasse i skoleåret 20

Statsborgerskab:

/20

. SFO (0.-4.kl.): ja:

Fødeland:

nej:

Modersmål:

Samtalesprog i hjemmet ud over dansk:
Kristendomsundervisning, konfirmations- og firmelsesforberedelse er obligatorisk på Skt. Knuds Skole.
Vi ønsker: almindelig kristendomsundervisning/konfirmationsforberedelse ____
katolsk kristendom/firmelsesforberedelse
____
Nuværende skole:

Nuværende klasse:

Har barnet gået i andre skoler? Hvis ja, hvilke:
Er barnet undersøgt af PPR?
Nej:
Ja, pga.
(pædagogisk-psykologisk-rådgivning)
Har barnet modtaget specialundervisning eller anden støtte?
Ja, i klasse/faget:

Nej:

Ved optagelse i 0.kl. oplyses evt. børnehave/institution, tlf. nr. og kontaktperson:
Har barnet søskende på Skt. Knuds Skole skrives navn og klasse her:
Barnets forældre/værge:
Mors navn:

cpr.nr.

Mors adresse:

postnr./by:

Mors telefon/mobil:

arbejdstelefon:

Mors e-mail (skriv tydeligt):
Forældremyndighed?
Fars navn:

Fælles:

Ene:
cpr.nr.

Fars adresse:

postnr./by:

Fars telefon/mobil:

arbejdstelefon:

Fars e-mail (skriv tydeligt):
Forældremyndighed?

Fælles:

Ene:

Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og
at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag og skolens øvrige fastsatte regler og retningslinjer,
herunder at deltage i skole-hjem samtaler, forældremøder og øvrige klassearrangementer.
Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens hjemmeside
www.sktknudsskole.dk og på forældreintra, og vi gør særligt opmærksomt på, at begge
forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.
Såfremt, der er ønske om at udmelde barnet, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Skolen gør
opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside
www.sktknudsskole.dk og på forældreintra.

Infolister
Via forældreintra og elevintra har forældre og elever adgang til oplysninger om de øvrige elever og forældre i
klassen, så forældrene herigennem kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer,
legeaftaler eller lign. Derfor ønsker skolen tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og barnets fødselsdato.
Der gives samtykke til:
At skolen må udlevere oplysninger på forældre-/elevintra, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse
til skolens kontor herom.

Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere skole/børnehave
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Skt. Knuds Skole, har skolen brug for at kende til elevens
tidligere institutionsliv samt den støtte, som eleven evt. har fået.
Skt. Knuds Skole skal i den forbindelse bede om jeres skriftlige samtykke til indhentning af de nævnte oplysninger.
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.
Jeg/vi giver hermed Skt. Knuds Skole skriftligt samtykke til indhentning af relevante oplysninger fra:
- Nuværende og tidligere skole/børnehave, fx generelle udtalelser og sprogtest
- Hjemkommunens PPR

Skolens brug af billeder og videoer på diverse medier
Situationsbilleder
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af
eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket.

Portrætbilleder
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres (klassebilleder og portrætfotos), skal
skolen have et samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende klassebilleder og portrætfotos på følgende medier:
Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside
Skolens Intra
Foldere og brochurer om skolen
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.
Underskrift
Med underskriften gives samtykke til at skolen behandler ovenstående oplysninger for at kunne opfylde vores
forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler.
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at
melde barnet ind på 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. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at
informere skolen herom.
_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Administrationsgebyr: det koster 500 kr. at søge om optagelse på Skt. Knuds Skole.
Afleverer du/I ansøgning på flere søskende på én gang, koster det stadig kun 500 kr.
Gebyret kan overføres til skolens konto i Sydbank: reg. 7110 konto 0001651322. Skriv barnet navn som besked.
Indbetales gebyret ikke samtidig med indsendelse/aflevering af ansøgning, opkræves gebyret ved faktura.
Barnet er først aktiv på skolen venteliste, når gebyret er betalt.
Forbeholdt skolen:
Ansøgning modtaget den
Debitor
Eleven optages i klasse:

den

