SANKT KNUD LAVARD SKOLE
– SKOLEN FOR LIVET

www.sanktknudlavard.dk

Barnets navn:

ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE
Cpr.nr:

Klasse:

Skoleår:
Nuværende skole/børnehave:

Skal barnet følge:
(Sæt ét X)
Vejledning

Katolsk kristendomsundervisning:

-

SFO
Ja:
(0.-4.kl.)
Fra årstal:

Nej:

Protestantisk
kristendomsundervisning:

Er barnet undersøgt af PPR:
Har barnet været hos psykolog:
Har barnet været hos tale/hørepædagog:
Har barnet været hos fysioterapi:
Har barnet haft støttepædagog:
Har barnet haft specialundervisning:
Jeg/vi giver tilladelse til, at skolen i forbindelse med optagelsesproceduren indhenter udtalelse fra nuværende
skole/institution/børnehave:
Er der noget særligt skolens skal informeres om?
Kan tilføjes i bilag.
Mors navn:

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:
Nej:

Ja:

Nej:

Mors adresse /post nr.

Bopælskommune:

Telefon mobil/hjem:

Telefon arbejde:

E-mail:

Beskæftigelse:

Fars navn:

Cpr.nr:

Fars adresse /post nr.

Bopælskommune:

Telefon mobil/hjem:

Telefon arbejde:

E-mail:

Beskæftigelse:

Fælles forældremyndighed

Ja:

Nej:

Hvis nej, hvem har forældremyndighed.
Sæt X

Mor:

Far:

Cpr.nr:

-

-

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive ansøgningen og ansøgningens
bilag:
Dato:

Mors underskrift

Dato:

Fars underskrift:
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Portrætbilleder
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan identificeres (klassebilleder og
portrætfotos), skal skolen have et samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende klassebilleder og portrætfotos på følgende medier:
Skolens intra
Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside
Foldere og brochurer om skolen
Skolens samarbejdspartneres folder og
undervisningsmaterialer
Lokale medier i forbindelse med særlige
arrangementer

Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:
Ja:

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Kørselstilladelse
Skolen skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler af personale
eller forældre i forbindelse udflugter og lign. arrangeret af skolen.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i
Ja:
private biler i skoletiden i forbindelse med
udflugter og lign.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive ansøgningen og ansøgningens
bilag:
Dato:

Mors underskrift

Dato:

Fars underskrift:
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Infolister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive infolister til forældre, for at forældrene kan tage
kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign. Derfor ønsker skolen
tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefonnummer og emailadresse.
Der gives samtykke til:

Ja:

At skolen må udlevere en infoliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.
Samtykke til at indhente særlige oplysninger
Udover indsamling af almindelige oplysninger har skolen brug for at indhente en særlig kategori af
personoplysninger (følsomme) oplysninger for at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen.
Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere skolegang, herunder støtte og udredninger
foretaget gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Derfor gives der samtykke til på ansøgningsskemaet.
At skolen må indhente oplysninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende mit barn.
At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os, eller som
skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx oplysninger fra skolens
tilknyttede sundhedsplejerske, psykolog mv.
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal i så fald
rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Samtykke til at indhente oplysninger fra barnets børnehave og tidligere skole
På ansøgningsskema giver man samtykke om at skolen må modtage oplysninger fra den børnehave barnet
har gået - eller den afgivende skole, såfremt barnet starter senere i skoleforløbet. Oplysninger der skal sikre
eleven den bedst læring og trivsel på skolen.

Skolens brug af billeder og videoer på diverse medier
Situationsbilleder
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier.
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