Gladsaxe Privatskole – skolen for dit barn

INDMELDELSE
Undertegnede indmelder hermed mit barn på Gladsaxe Privatskole:

Barnets fulde navn:

Fødselsdato:

Barnets adresse:

Hjemmets tlf.nr.:

Postnr.:

By:

Kommune:

Nuværende skole / børnehave:
Ønsket skolestart på GP:

Klassetrin:

Voksen på elevens adresse:

Forældremyndighed (sæt x):
Mobil tlf.nr.:

Arb. tlf.nr.:

Voksen på elevens adresse:

Forældremyndighed (sæt x):
Mobil tlf.nr.:

Arb. tlf.nr.:

Forælder på anden adresse:

Forældremyndighed (sæt x):
Mobil tlf.nr.:

Arb. tlf.nr.:

Barnet bor hos (sæt x):
Moder:



Fader:



Søskende på GP:

Ja (sæt x)



Nej (sæt x)



Mindre søskende:

Ja (sæt x)



Nej (sæt x)





Nej (sæt x)





Nej (sæt x)



Begge forældre:



Indmeldelse ønskes i skolens SFO, Regnbuen (0. – 3. kl.):
Ja (sæt x)
Køretilladelse i privat bil med sele:
Ja (sæt x)

Gladsaxe Privatskole, Stengårds Allé 122-128, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 44 98 35 98, e-mail: adm@gladpriv.dk

Gladsaxe Privatskole – skolen for dit barn

Med denne blanket forpligter undertegnede sig til
•
•
•
•
•
•

at indbetale kr. 2.500 i depositum ved skolestart. OBS - For 0.kl. er depositum bindende
og refunderes ikke ved afbud efter den 1. februar samme år, som barnet starter i 0.kl..
at indbetale de månedlige skolepenge rettidigt 12 gange årligt.
at tegne alm. familieforsikring.
at medbringe egen computer fra 7. skoleår.
at indbetale kr. 200,- for en plads på venteliste efter modtagelse af bekræftelse fra skolen.
Kun 0. kl.: at indbetale kr. 400,- for en plads i klassen efter modtagelse af bekræftelse
fra skolen.

Med denne underskrift giver undertegnede sit samtykke til (sæt X)




at Gladsaxe Privatskole opbevarer indmeldelsesblanketten, så længe eleven er tilknyttet
skolen
at Gladsaxe Privatskole benytter oplysningerne på indmeldelsesblanketten, så længe
eleven er tilknyttet skolen
at Gladsaxe Privatskole indhenter oplysninger fra tidligere institution / skole

Dato:

E-mail:

Underskrift forælder/værge:

Dato:

E-mail:

Underskrift forælder/værge:

Obs! Efter 3 mdr. skolegang træder et opsigelsesvarsel på 3. mdr. i kraft.

Gladsaxe Privatskole, Stengårds Allé 122-128, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 44 98 35 98, e-mail: adm@gladpriv.dk

