INDSKRIVNINGSBLANKET.

Ønsker optagelse i _______klasse pr. den: ________/________20___
ELEV: CPR-nr.:____________________
Fornavne: _________________________________
Efternavn:____________________________________________________
Adresse:____________________________________mobiltelf:__________________
Postnr.:____________By: ____________________________e-mail:____________________
Nuværende skole/institution:____________________________________
Tales der andre sprog end dansk i hjemmet: ___nej

___ja/hvilke:____________________

Forældremyndighed: Fælles:___ , Mor alene:___, Far alene:___
Forældrenavn 1: __________________________________ CPR:__________________
Bopæl

: _____________________________________

Postnr. : __________ By: ___________________________
E-mail:_________________________________Mobiltelf.:______________________
Telefon: Privat: ___________________ Arbejde: _______________________
Arbejdsplads: _______________________________________________________
Forældrenavn 2: __________________________________ CPR:__________________
Bopæl

: _____________________________________

Postnr. : _________ By: _____________________________
E-mail:________________________________________Mobiltelf.:_________________
Telefon: Privat: ___________________ Arbejde: _______________________
Arbejdsplads: ____________________________________________________________

Jeg har/har haft søskende på Privatskolen Als: ______

udgået 20____

Mor/far har været elev på Privatskolen Als:

udgået 19____

______
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Kriterier vedrørende optagelse af elever:
Optagelsen sker ud fra følgende forudsætninger:
• Nuværende elever, der ikke kan rykkes op i næste klasse.
• Søskendebørn som er indskrevet mindst 18 måneder før optagelse.
• Indmeldelsesdatoen
• Kønsfordeling i klasse.
Optagelseskriterier og klassekvotienter kan fraviges i særlige tilfælde.
Optagelsen sker med udgangspunkt i et interview med elev og forældre og et besøg i skolens
hverdag. Optagelsen er et aktivt tilvalg for forældre og elever, der forpligter sig på at ville
efterleve skolens kultur og adfærdskodeks.

Satser for skolepenge/fritidsordning pr. 01. 08. 2019
Skolepenge for 0. klasse til 3. klasse pr. måned kr. 1.225,00
Skolepenge for 4. til 5. klasse pr. måned kr. 1.350,00
Skolepenge for 6. til 10. klasse pr. måned kr. 1.375,00
Fritidsordningen pr. måned kr. 900,00
Der betales i 11 måneder pr. skoleår.

Det er en betingelse for optagelse, at man tilmelder sig Betalingsservice.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt, eller ved personlig forældrehenvendelse til skolelederen, og
man betaler for den måned, hvori skolegangen ophører samt den efterfølgende måned.

www.privatskolen-als.dk
Vi/jeg har læst Privatskolen Als formålsbeskrivelse på hjemmesiden og vil efterleve denne.

Dato: _____________

_____________________________________
Underskrift

Gebyr for optagelse på venteliste kr. 600,00. Dato for modtagelse af gebyr er dato for
indmeldelse. Gebyret gives ikke retur.
Betaling kan ske til Broager Sparekasse: Reg.nr.: 9797 konto 886-564 7353

Udfyldes af skolen:
Ansøgning modtaget den: _________________Gebyr modtaget den: ___________________
Debitor konto nr: ____________________
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