Indmeldelsesblanket
Elevens navn:

CPR-nr

Adresse:
Post-nr.

By

Tlf. hjemme

Kommune
Evt. barnets mobil

E-mail adresse:
Moderens navn:

CPR-nr

Tlf. mobil:

Tlf. arbejde:

Faderens navn:

CPR-nr

Tlf. mobil:

Tlf. arbejde:

Indmeldes til klasse

Fra dato:

Har barnet nogen form for særlige behov, der kan påvirke skolegangen?
Søskende på skolen:
Langtved Friskole er en skole hvor skolegangen skal ruste det enkelte barn til, at udvikle sig til et helt
menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet. Vi skaber rammer for livsglæde, læring,
faglighed og leg i fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er en
fælles opgave.
Rammer for skolens liv er:
 Barnet i centrum
 Motion og sundhed
 It støttet undervisning
 Grundfagene højt prioritet
 Tidlig sprogindlæring
 Naturen og lokalområde inddrages






Holdopdeling
Musik, sang, fortælling og kreativitet i
hverdagen
Mobning tolereres ikke og konflikter håndteres
Ansvarlighed, anerkendelse, fællesskab,
engagement og gensidig respekt

Ved udmeldelse gælder følgende:
Skriftlig udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden
Dato / Underskrift: _________________________________________________
Dato / Underskrift: _________________________________________________

Man skal blive til nogen før man kan blive til noget

Tilladelse til fotografering:
Skolen og Legeskolen har forskelligt PR-materiale, som f.eks. folder, materiale til kommende
elever/legeskolebørn, hjemmesiden, etc.. Skolen og Legeskolen vil gerne illustrere materialet med billeder
fra hverdagen; dvs. billeder af børn i aktivitet.
Ligeledes er der af og til journalister fra eksempelvis lokale aviser, der ønsker at skrive artikler om
aktiviteter på skolen og/eller legeskolen og fotografer, der ønsker at tage billeder til at illustrere artiklerne.
Billeder taget af personale, forældre, eller børnene anvendes først efter at skolelederen har godkendt
billederne til brug.
Skolen og Legeskolen indhenter med nedenstående forældrenes tilladelse til at barnet må fotograferes
mhp. at billederne anvendes i PR-materiale om skolen (sæt x):
 Ja, jeg/vi giver hermed tilladelse til at billeder af mit/vort barn taget i forbindelse med skolens og
legeskolens aktiviteter og dagligdagen må anvendes i Langtved Friskole og Legeskolen Livstræets PRmateriale
 Nej, jeg/vi giver ikke tilladelse til at billeder af mit/vort barn taget i forbindelse med skolens og
legeskolens aktiviteter og dagligdagen må anvendes i Langtved Friskole og Legeskolen Livstræets PRmateriale

Tilladelse til kørsel:
På ture ud af huset (f.eks. lejrskole, aktiviteter, ture og pædagogiske dage) sker befordring af børnene ofte i
private biler. Børnene skal under hele kørslen være fastspændte i godkendte seler.
Skolen og Legeskolen indhenter hermed forældrenes tilladelse til at barnet må befordres i privat køretøj
(sæt x):
 Ja, jeg/vi giver hermed tilladelse til at mit/vort barn må befordres i privat køretøj, fastspændt i godkendt
sele
 Nej, jeg/vi giver ikke tilladelse til at mit/vort barn må befordres i privat køretøj

Barnets navn: _________________________________________________

Forældreunderskrift: ____________________________________________

Man skal blive til nogen før man kan blive til noget

