INDMELDELSE PÅ PER GYRUM SKOLEN

Informationer om eleven:
Klassetrin

Skoleår
2018/19
Elevens CPR-nr.

10. klasse
Fulde navn
Folkeregister adresse – postnummer - by
Bopælskommune
Afgivende skole navn

Informationer om forældre:
Mor

CPR

Mobiltelefon

Adresse – postnummer - by
Mailadresse
Telefon arbejde

Forældremyndighed

Far

CPR

Adresse – postnummer - by
Mailadresse
Telefon arbejde

Forældremyndighed

Sundhedsmæssige informationer:
Sygdomme, allergi, syn, hørelse mv. der kan have betydning for skolegangen
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Mobiltelefon

INDMELDELSE PÅ PER GYRUM SKOLEN
Andre informationer:
Eleven er dækket af en fritids-ulykke forsikring

JA

NEJ

Yderligere bemærkninger kan anføres her:

Undertegnede erklærer sig indforstået med:











At forældre skal udvise loyalitet over for skolens værdisæt samt opsigelse af
skoletilbuddet, hvilket skal ske skriftligt til d. 1. i en måned til skolens mail:
pgs@pergyrumskolen.dk, med et opsigelsesvarsel på 3 måneder, i hvilken
periode der betales skole penge. Dog er der automatisk udmeldelse efter 10.
klasse.
At forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens
hjemmeside, www.pergyrumskolen.dk, holde sig orienteret om, samt overholde,
bestyrelsens retningslinjer for skolens drift og orientere sig i skolens
oplysningspligt i.h.t. persondata forordningen, som også fremgår af
hjemmesiden
At der ved optagelse udfærdiges et aftalepapir med eleven vedr. vilkårene for
årets skolegang
At begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.
At eleven er erstatningspligtig for skader på skolens inventar og bygninger.
At eleven er erstatningspligtig for udleveret materiale (bøger o.l.)
At der er obligatorisk deltagelse i lejrskole på alle klassetrin
At skolen er berettiget til at transportere evt. restancer til tredjepart.

Samtykke til at indhente særlige oplysninger
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 afgivende skole vedrørende mit barn.
At skolen må indhente oplysninger og 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.
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Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes.
Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Kørselstilladelse
Skolen 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 skolen.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i skoletiden i forbindelse
med udflugter og lign.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes.
Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Tilladelse til at forlade skolen
Skolen skal have en tilladelse til, at barnet må forlade skolens område i
overensstemmelse med skolens retningslinjer herom. Se disse på skolens hjemmeside
www.pergyrumskolen.dk
Der gives samtykke til, at mit barn må forlade skolens område. jf. det af skolen
opstillede ordensreglement herfor, tilgængeligt på skolens hjemmeside pr. d.d.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen
billeder samt evt. lyd- og video optagelser i forskellige sammenhæng, herunder
forskellige sociale medier.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder / optagelser af elever. Det afgørende
kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede /
optagede ikke, med rimelighed, må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks.
i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder / optagelser, hvor jeres barn tydeligt kan
identificeres, skal skolen have et samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder samt evt. lyd- og video optagelser,
hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier:
Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside
Skolens ugentlige nyhedsbrev, som udsendes til alle skolens familier
Foldere og brochure om skolen
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes.
Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Samtykke til at distribuere klasselister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive klasselister til forældre, for at
forældrene 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 forældrene: Navn, telefon nr., adresse og e-mail adresse.
Der gives samtykke til:
At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
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Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes.
Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Med indmeldelsen forpligter undertegnede forældre/værge sig til:





At tilmelde skolepengebetaling til BetalingsService
At betale et bogdepositum på 1.000 kr. som opkræves sammen med første
måneds skolepenge og tilbagebetales når eleven forlader skolen og afleverer
sinde udleverede bøger, uden skader.
At indbetale et depositum på 3 måneders skolepenge = 2.970 kr. hvilket
opkræves sammen med første måneds skolepenge og tilbagebetales ved
skoleåret afslutning, når der ikke resterer skyldig skolepenge
At læse skolens nyhedsbrev som tilsendes pr. mail 1 x ugentligt

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 forældre 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
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