Indmeldelsesblanket
Lægårdvej 102 - 7500 Holstebro

Udfyldelsesdato (dato i dag):

Telefon 97 40 42 11
info@hfri.dk

Barnets navn

Barnets CPR-nummer

Barnets adresse

Postnummer og by

Forventet børnehavestart (måned - år)

Forventet skolestart (måned - år - klassetrin)

Både far og mor

Kun mor

Mors navn

Mors CPR-nummer

Mors adresse (udfyld kun hvis anden end barnets)

Postnummer og by (udfyld kun hvis anden end barnets)

Mors mobil/telefonnummer

Evt. andet mobil/telefonnummer

Mors e-mailadresse

Mors arbejdsplads

Fars navn

Fars CPR-nummer

Fars adresse (udfyld kun hvis anden end barnets)

Postnummer og by (udfyld kun hvis anden end barnets)

Fars mobil/telefonnummer

Evt. andet mobil/telefonnummer

Fars e-mailadresse

Fars arbejdsplads

Hjemmets læge

Lægens telefonnummer

Barnets søskende indmeldt på skolen:

Barnets søskende ikke indmeldt på skolen:

.

Dato / underskrift

Dato / underskrift

Kun far

Holstebro Friskole / Børnehaven Klods Hans
Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Vi henviser til skolens hjemmeside www.holstebrofriskole.dk ,hvor skolens værdier er beskrevet samt de
forpligtelser, I som forældre har til at deltage i rengøring, arbejdsdage, storforældremøder og hovedrengøring.
Så længe barnet er tilmeldt skolen eller er tilmeldt Børnehaven Klods Hans hæfter forældremyndighedsindehavere(n) for betalingen af skolepenge https://www.holstebrofriskole.dk/bliv-elev/priser.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Skolen gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som vil fremgå af skolens hjemmeside.
VIGGO (Intranet)
Til orientering så bruger Holstebro Friskole og Børnehaven Klods Hans intranet-systemet ’VIGGO’. Systemet er
med til at give overblik over skoledagen og hele skoleåret. Her ses nyeste opslag, nye indlæg, skema, kommende
arrangementer, indtastning af fravær og mange andre funktioner. Eksempelvis: lektier til kommende timer, tilmelding
til et møde, eller man kan lave et opslag til fx alle forældre.
Der gives samtykke til:

At skolen må oprettet barnet og forældre på vores Intranet (VIGGO) med de oplysninger, som er anført på
denne indmeldelsesblanket.

Samtykke til at indhente særlige oplysninger, mens eleven går på skolen/er i børnehaven
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger (følsomme) oplysninger for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte, som eleven måtte have
fået bevilliget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Der gives samtykke til:
At skolen må indhente oplysninger fra udtalelser udarbejdet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
vedrørende mit barn*
At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som
skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra sundhedsplejersken*

Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
Vi vil meget gerne vise vores arbejde på skolen gennem billeder og videoer, som vi bruger i ugebrevet, på
vores hjemmeside og Facebookside eller i produkter, som eleverne fremstiller, der bliver lagt ud på
streamingtjenester på nettet.
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, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identiﬁceret, skal skolen have et samtykke hertil. Ved billeder, hvor barnet ikke er umiddelbart genkendeligt af udenforstående behøver vi ikke at
indhente samtykke.
Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identiﬁcerbar, på følgende medier:
$ Skolens/børnehavens hjemmeside*
$ Skolens/børnehavens Facebookside*
$ Skolens Ugebrev og andet internt kommunikation*
$ Foldere og brochure om skolen*
$ Videoer eller andet materiale lavet af eleverne i forbindelse med undervisningen og uploadet på f.eks.
YouTube eller Wevideo*

Andre tilladelser:
Kørselstilladelse
Skolen skal have tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af personale eller
forældre i forbindelse med udﬂugter og lign. arrangeret af skolen.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i skoletiden i forbindelse med udﬂugter og lign.*
Tilladelse til at forlade skolen
Det er en aftale på Holstebro Friskole at elever i 7.-9. klasse efter samtykke med deres lærer må forlade
skolen i det givne frikvarter.
Der gives samtykke til, at mit barn i 7.-9. klasse må forlade skolens område*
*Skolen gør opmærksom på, at de angivne samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Samtykke til at indhente personoplysninger fra tidligere skolegang ved nuværende eller tidligere skole
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Holstebro Friskole har skolen brug for at kende til
elevens nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som eleven evt. har fået.
Holstebro Friskole skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning af de nævnte oplysninger.
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.
Der gives hermed Holstebro Friskole skriftligt samtykke til indhentning af relevante oplysninger som fx PPR
udredning, statusattest og lignende fra:
-

Nuværende og tidligere skole
Hjemkommunens PPR

Vi giver hermed samtykke til, at skolen må indhente personoplysninger vedrørende vores barn på baggrund af de oplysninger, der står på indmeldelsesblanketten.

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Børnehaven Klods Hans
Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere børnehave
Bemærk at skal barnet indmeldelse til skolen efterfølgende skal ovenstående også udfyldes, samt alle samtykker der primært vedrører skolen.
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Børnehaven Klods Hans, har skolen brug for at
kende til elevens tidligere institutionsliv samt den støtte, som eleven evt. har fået.
Børnehaven Klods Hans 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 Børnehaven Klods Hans skriftlig samtykke til indhentning af relevante oplysninger som fx
udredning af barnets trivsel og udvikling mv. fra:
-

Nuværende og tidligere børnehave
Hjemkommunens PPR

Vi giver hermed samtykke til, at børnehaven Klods Hans må indhente personoplysninger vedrørende
vores barn på baggrund af de oplysninger, der står på indmeldelsesblanketten.

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

