
Indmeldelsesblanket til Langsø Friskole og Børnehus                                 (ver.1-24.5.18) 

Barnets fulde navn: ______________________________________________________________ 

Cpr. nr.: __________________________________ 

Folkeregisteradresse: _______________________________________________________________ 

 

Moderens fulde navn: _______________________________________________________________ 

Tlf. nr. ___________________ mobil:__________________ Tlf. nr. arbejde: ___________________ 

E-mail adresse: ____________________________________________________  

 

Faderens fulde navn: ________________________________________________________________ 

Tlf. nr. ___________________ mobil:__________________ Tlf. nr. arbejde: ___________________ 

E-mail adresse: ____________________________________________________  

 

Forældremyndighed: Begge: _______  Mor: __________      Far :  ____________ 

Har barnet fået de obligatoriske vaccinationer: _______________ 

Tidligere pasning: _______ Sted: ______________________________________________________ 

 

Vi ønsker plads i vuggestuen pr. ___________ børnehaven pr. ___________ skole pr. ____________ 

 

_________________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 

_________________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 

 

Se bagsiden før underskrift gives. 

 



Loyalitet over for Langsø Friskole og Børnehusets værdisæt, opsigelse af 

skole/dagtilbuddet mv.  

Vi gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med vores vedtægter via skolen og Børnehusets 

hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolen og Børnehusets værdigrundlag. Desuden skal 

forældre holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for f.eks. deltagelse i 

arbejdsdage, og udvalgsarbejde på skolen og i Børnehuset samt tage ansvar for barnets trivsel og læring i 

samarbejde med skole og børnehus. 

Langsø Friskole og Børnehus har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om 

via vores hjemmeside. 

Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolen eller Børnehusets 

kontor. Der gøres her opmærksom på retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolen og 

børnehusets hjemmeside. 

Det forventes, at der ved undren eller spørgsmål til skolen og børnehusets dispositioner rettes henvendelse 

direkte til personalet hurtigst muligt så der kan handles herpå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samtykke til at indhente personoplysninger ved nuværende eller tidligere 

børnehave og skole 

For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Langsø Friskole og Børnehus, har vi brug for at 

kende til barnets tidligere institutionsliv samt den støtte, som barnet evt. har fået.  

Langsø Friskole og Børnehus 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 Langsø Friskole og Børnehus skriftlig samtykke til indhentning af relevante oplysninger 

som f.eks. udredning af barnets trivsel og udvikling mv. fra:  

- Nuværende og tidligere skole, børnehave, Vuggestue eller dagpleje. 
- Hjemkommunens PPR. 
- Sundhedsplejerske. 

 

Barnets navn: ___________________________________________________________________________ 

Barnets cpr. nr.: _________________________________________________________________________ 

Nuværende institution og kommune: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Forældremyndighedsindehavere:  

______________________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Tlf. nr.: ________________________________________________________________________________ 

Forældremyndighedsindehavere:  

______________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________- 

Tlf. nr.: ________________________________________________________________________________ 

_______________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

________________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

Langsø Friskole og Børnehus gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan 

tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens eller Børnehusets kontor herom.  



Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier  

I forbindelse med synliggørelse af Langsø Friskole og Børrnehusets tilbud, hverdag mv. offentliggør Vi 

billeder i forskellige sammenhæng, herunder forskellige sociale medier.   

Vi offentliggør kun harmløse billeder af børnene. 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 og 

Børnehuset have et samtykke hertil.  

Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier  

Der gives samtykke til, at skolen og Børnehuset må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er 

identificerbart, på følgende medier:   

     Skolen eller Børnehusets hjemmeside  

     Skolens Facebooksider  

     Aviser og TV 

     Foldere og brochure om Langsø Friskole og Børnehus 

      

Vi gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig 

henvendelse til skolen eller Børnehusets kontor herom. 

 

Kørselstilladelse  

Institutionen skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af 

personale eller forældre i forbindelse udflugter og lign. arrangeret af Børnehuset eller skolen.  

     Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i institutionens åbningstid i forbindelse med 

udflugter og lign.  

     Der gives samtykke til, at mit barn må køre i Langsø Friskole og Børnehusets bus i institutionens 

åbningstid i forbindelse med udflugter og lign. 

  

Vi gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig 

henvendelse til Børnehuset eller skolens kontor herom. 

 

 



Tilladelse til at forlade skolen (stadiontilladelse - denne gælder kun for skolen) 

Skolen skal have en tilladelse til, at barnet må forlade skolens område i overensstemmelse med skolens 
retningslinjer herom. Skolen har tilsynspligten i skoletiden, men p.g.a. stort behov for mere plads til bl.a. 
fodboldspil og håndbold i frikvartererne ønske vi, at give de større elever en mulighed for at gå over på 
stadion eller på den nye legeplads. Tilladelsen vil kun kunne gives til elever fra 4. klasse og efter skøn fra 
skolelederen. 

     Der gives samtykke til, at mit barn må forlade skolens område.  

Skolen gør opmærksom på, at dette samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig 

henvendelse til skolens kontor herom. 

 

Infolister (denne gælder kun for skolen) 

Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage 

kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.  

Hermed ønsker skolen tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefon 

nr. og e-mail adresse.   

Der gives samtykke til:  

 

     At skolen må udlevere en klasseliste, 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. 

 

 

 

 

 

____________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 

____________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 


