Indmeldelse på Gladsaxe Privatskole
Ved skoleskifte
Hvis I ønsker at ansøge om at få jeres barn overflyttet til Gladsaxe Privatskole, skal I
gøre følgende:
✓

Udfyld indmeldelsesblanketten og send den til skolens sekretær Helle Henriksen –
gerne pr. mail helle@gladpriv.dk

✓

Herefter hører I fra skolen, om der er ledige pladser i klassen, eller om I tilbydes
en plads på ventelisten.

✓

Bemærk, at skolen opkræver et gebyr på kr. 200 for en plads på venteliste.

✓

Hvis der er en ledig plads i den ansøgte klasse, tilbydes forældre og elev en
samtale med skoleleder og klasselærer. Til samtalen medbringes elevplan fra
nuværende skole.

✓

Det aftales, at eleven følger undervisningen i klassen i en uge, hvorefter det i
samarbejde med forældrene afgøres, om eleven fortsætter på GP.

✓

Efter indmeldelse på GP modtager I yderligere informationer om Skoleintra,
betaling osv.

Ved skolestart i 0.kl.
Hvis I ønsker at ansøge om at få jeres barn indmeldt på Gladsaxe Privatskole, skal I
gøre følgende:
✓

Udfyld indmeldelsesblanketten og send den til skolens kontor; helle@gladpriv.dk

✓

Herefter hører I fra skolen, om der er ledige pladser i klassen, eller om I tilbydes
en plads på ventelisten.

✓

Bemærk, at skolen opkræver et gebyr på kr. 200 for en plads på ventelisten og
kr. 400 for en plads i en kommende 0.klasse.

✓

Alle interesserede forældre indkaldes i november måned året før skolestart til et
informationsmøde.

✓

I december måned året før skolestart opkræves depositum kr. 2.500 for alle
optagne elever.

✓

I januar måned før skolestart afholdes et møde, hvor de optagne elever møder
hinanden i små grupper.

✓

I maj måned tæt på skolestart afholdes et fælles møde, hvor forældre og elever
får den endelige information omkring selve indkøringen, som starter den 1. juni.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte skolens sekretær Helle Henriksen på tlf.
44983598 eller pr. mail helle@gladpriv.dk for at høre nærmere om ledige pladser eller
om skolen i øvrigt.
I er også altid velkomne til at få en lille rundvisning på skolen, så I kan vurdere, om
Gladsaxe Privatskole er noget for jer og jeres barn.

