Ansøgning om optagelse på Marieskolen
Barnets navn:
(I overensstemmelse med dåbs- eller navneattest - kaldenavn bedes understreget)

-

Barnets cpr-nr.:

Klassetrin ved start på Marieskolen:

Dato for ønsket
optagelse:

Moder:

-

Cpr-nr.:
Efternavn:

Fornavn:

Adresse:
Postnummer:
Bopælskommune:
Arbejdsplads/stilling:
Tlf. privat:

Mobil:

Arbejde:

E-mail:

Fader:

-

Cpr-nr.:
Efternavn:

Fornavn:

Adresse:
Postnummer:
Bopælskommune:
Arbejdsplads/stilling:
Tlf. privat:

Mobil:

Arbejde:

E-mail:
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Sæt kryds, hvis kun én af forældrene har forældremyndigheden over barnet:
Moder:

Fader:

Barnets folkeregisteradresse:

Barnets nuværende institution eller skole:

Navn og fødselsår på evt. små søskende (søskendegaranti):

Evt. sprog – udover dansk – som barnet har kendskab til:

Har barnet konsulteret talepædagog/institut?

Ja:

Nej:

Evt. specialundervisningsforløb (fag og tidsrum):

Evt. anden kontaktperson (navn, tilhørsforhold til barnet, telefonnummer):

Evt. bemærkninger fra hjemmet: (f.eks. PPR, handicaps el. lign., som vi skal have kendskab til)

SFO – Marieskolens skolefritidsordning (0. klasse til 3. klasse):
Ønsker I at tilmelde jeres barn Marieskolens
Ja
skolefritidsordning?

Nej

Fotografier og værker:
Samtykke til brug af dit barns værker samt fotos af dit barn på skolens intranet, skolens
hjemmeside og Marieskolens facebookside.
Begrundelse for samtykke
Ifølge loven om ophavsret skal skolen skal bruge forældrenes samtykke i forbindelse med
offentliggørelse af ophavsretsligt beskyttede værker på skolens hjemmeside. Det drejer sig om
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tegninger, opgaver og projekter på skolens intranet, som jeres barn laver i forbindelse med
undervisningen.
Ifølge persondataloven skal skolen skal bruge forældrenes samtykke i forbindelse med
offentliggørelse af fotos af jeres barn på skolens hjemmeside og Marieskolens facebookside. Det
drejer sig udelukkende om fotos taget i forbindelse med skoleaktiviteter.
Marieskolen ønsker at få jeres samtykke for at kunne offentliggøre værker og fotos af jeres barn på
Skolens intranet, www.marieskolen.dk og Marieskolens facebookside.
Samtykkets omfang
Hvis I giver skolen samtykke, betyder det, at skolen har lov til at offentliggøre både eksisterende
og fremtidige værker samt gruppe- og individuelle fotos af jeres barn, der vedrører undervisning og
andre aktiviteter i skoletiden.
Jeres samtykke giver derimod ikke skolen ret til at sælge eller i øvrigt bruge værker og fotos til
andre formål end offentliggørelse på nævnte platforme.
Samtykket gælder så længe jeres barn går på skolen, medmindre I vælger at tilbagekalde det
overfor skolen.
Hvis I vil lade skolen offentliggøre værker og fotos af jeres barn, som beskrevet ovenfor, skal I
underskrive denne samtykkeerklæring og returnere den til skolen.
Med dette bekræftes:



at I accepterer offentliggørelse af værker, som jeres barn har lavet i forbindelse med
undervisningen.
at I accepterer offentliggørelse af fotos af jeres barn taget i forbindelse med skoleaktiviteter.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes af jer.
Jeg giver hermed samtykke til ovenstående
Jeg ønsker ikke at give samtykke til ovenstående
Indhentning af informationer:
For at sikre at vi kan tilbyde jeres barn den bedste skolegang, kan det være nødvendigt, at vi
indhenter informationer fra jeres barns tidligere institutioner og/eller skoler.
Med samtykke tilkendegiver I, at vi må henvende os til barnets tidligere institutioner og/eller skoler
for at indhente informationer som fx udtalelser fra pædagoger og lærere, PPR-papirer eller andet
relevant materiale.
Jeg giver hermed samtykke til ovenstående
Jeg ønsker ikke at give samtykke til ovenstående
Kørselstilladelse:
Ifølge Danmarks Private Skolers anbefalinger kan befordring af elever finde sted i private biler, når
skolens ledelse er indforstået hermed. Sådan en befordring kan komme på tale, når offentlige
befordringsmidler ikke med rimelighed kan benyttes.
Marieskolen kan oplyse, at barnet under kørsel i privat bil vil blive fastspændt i sikkerhedssele efter
gældende regler i Færdselsloven. Med kørselstilladelsen giver I tilladelse til jeres barn på ture og
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udflugter, der bliver arrangeret af Marieskolen, herunder skolefritidsordningen, må transporteres i
private biler. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes af jer.

Jeg giver hermed min tilladelse til ovenstående
Jeg ønsker ikke at give min tilladelse til ovenstående
Skolekort (buskort):
Alle børn under 18 år i Tønder Kommune får gratis befordring gennem Rejsekort A/S. Der skal
indhentes samtykke fra forældre til at Rejsekort A/S må behandle elevernes personoplysninger.
Med jeres samtykke gives der herved Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheder og disses
datterselskaber og underleverandører lov til at behandle, herunder indsamle, registrere, opbevare
og udveksle personlige oplysninger, herunder CPR-nr., i rejsekortsystemet med det formål at
administrere jeres barn som skolekortbruger. Liste over trafikvirksomheder og disses
datterselskaber og underleverandører findes på rejsekort.dk. Samtykket kan til enhver tid
tilbagekaldes af jer jf. persondatalovens §38. Såfremt samtykket tilbagekaldes, kan jeres barn ikke
få oprettet/opretholdt sit skolekort.
Jeg giver hermed samtykke til ovenstående
Jeg ønsker ikke at give samtykke til ovenstående
Hjemmets underskrift:
Jeg erklærer hermed, at jeg ved at udfylde ovenstående erklæring, har ansøgt om optagelse af mit
barn på Marieskolen. Jeg har endvidere indbetalt 500,00 kr. på konto 7933-0004005398
(Kreditbanken). Såfremt der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive
ansøgningsskemaet.

Dato:

Hjemmets underskrift(er):
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