Ringsted Lilleskole, Næstvedvej 349B, 4100 Ringsted. Telefon: 8230 4100
E-mail: kontor@ringsted-lilleskole.dk Hjemmeside: www.ringsted-lilleskole.dk

Indskrivningsblanket
Skriv venligst tydeligt og med blokbogstaver.
Dette skema er beregnet til elever der har fået tilkendegivelse om endelig optagelse på Ringsted Lilleskole.
Ved ønske om optagelse på skolens venteliste bedes skemaet ’optagelse venteliste’ udfyldes
Skemaet sendes til skolens kontor via e-mail, eller afleveres på adressen.
Har I spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte skolens kontor.

STAMDATA
Barnets fulde navn:
Skolestart
klasse/dato og år:

-

CPR-nr.:

Adresse:
Postnummer:

By:
Nej:

Kommune:

Har barnet været testet/behandlet i

Ja:

Barnets mobil:

Bor sammen med (sæt X)

Begge forældre:

Mor:

Far:

Pleje:

Forældremyndighed (sæt X)

Begge forældre:

Mor:

Far:

Pleje:

SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDR. BARNET
Nuværende institution/
børnehave/skole:
Ved evt. skoleskift, årsag til ønsket:
Nuværende klassetrin
(ved skoleskift):
Andre relevante informationer:

Ønskes tilmelding til Oasen?

Ja:

Nej:

Måske:

Ønskes tilmelding til ’før skole’
- spirer:

Ja:

Nej:

Måske:

Søskende i skolen - navn

Klasse:

Søskende i skolen - navn

Klasse:

Søskende i skolen - navn

Klasse:

Søskende på venteliste - navn

Skolestart år:

Søskende på venteliste - navn

Skolestart år:

Søskende på venteliste - navn

Skolestart år:
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FORÆLDREOPLYSNINGER - MOR
Mors fulde navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer:

By:

Kommune:

Mail:

Mobilnr.:

Alternativt tlf. nr.:

Evt. samlevers navn (hvis ikke far):

CPR-nr.:

FORÆLDREOPLYSNINGER - FAR
Fars fulde navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer:

By:

Kommune:

Mail:

Mobilnr.:

Alternativt tlf. nr.:

Evt. samlevers navn (hvis ikke mor):

CPR-nr.:

OPLYSNINGER - VÆRGE
Værges fulde navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer:

By:

Kommune:

Mail:

Mobilnr.:

Alternativt tlf. nr.:

Når skolens kontor har modtaget indskrivningsblanketten til optagelse på Ringsted Lilleskole, vil I kort efter modtage
en bekræftende mail med yderligere information om opstart, inklusive hvordan I indbetaler det obligatoriske boggebyr på kr. 1.000,- Bemærk, at barnet ikke er optaget på skolen, før beløbet er blevet overført til skolens konto.
Ved underskrift gives samtidig tilladelse til, at skolen kan indhente relevant information m.m. fra tidligere børnehave/
skole/PPR.
Jeg/vi erklærer herved at være indforstået med:
 Skolens værdigrundlag
 Betaling af skolepenge, SFO m.v. er en betingelse når/hvis vores barn bliver optaget og indskrevet.
 At barnet får udleveret en I-pad til skolebrug som afdrages via skolepengene over en periode på 3 år fra
udleveringen. Der laves en særskilt skriftlig aftale vedrørende dette punkt.
 At skolen på sikker vis må opbevarer de informationer I har opgivet, indtil barnet optages, til det ikke længere er
aktuelt, eller I beder om sletning fra ventelisten.
 At skolen må bruge portrætfoto af eleven på skolens hjemmeside samt på Intra. Særskilt samtykkeerklæring
bedes udfyldt og afleveret til skolen inden start.
Dato og underskrift mor: _________________________________________________________________________
Dato og underskrift far: __________________________________________________________________________

Dato og underskrift værge: _______________________________________________________________________
Forbeholdt skolen Dato og kvittering for modtagelse af ansøgning om endelig optagelse:
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