Søndersøskolen

Telefon: 72 35 74 00
E-mail: sondersoskolen@furesoe.dk

Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse

Indmeldelse på Søndersøskolen
Barnets navn

Barnets cpr. nr.

Barnets adresse

Hvilken årgang/klasse skal barnet starte i? samt dato for start

Forældremyndighedsindehaver:

mor:

far:

Moders navn

fælles:

Moders cpr. nr.

Moders adresse

Telefon

Moders arbejdssted

Telefon

Faders navn

E-mail

Mobil

Faders cpr. nr.

Faders adresse

Telefon

Faders arbejdssted

Telefon

E-mail

Mobil

Hjemmets læge:

Telefon

Øvrige oplysninger:
Tales der dansk i hjemmet:

ja

nej:

Tales der andre sprog i hjemmet:

ja

nej

Hvis nej, hvilket sprog tales der i hjemmet:
Statsborgerskab:
Særlige bemærkninger – herunder særlige hensyn der skal tages til barnet f.eks. fysiske handicap, allergi m.v.

Dato samt ved fælles forældremyndighed, underskrift fra begge forældre
Dato:

Mor:

Far:

Skolens notering:
Dato, stempel og skolens underskrift

Vend 

Samtykkeerklæring om indhentning af oplysninger fra tidligere skole
I forbindelse med skoleskift til Søndersøskolen, ønsker vi at sikre os oplysninger fra tidligere skole,
som kan have betydning for dit barns skolegang på Søndersøskolen
Det kan være elevplaner, læse-test, PPR eller andre oplysninger som kan være vigtige for, at dit
barn kan få den bedst mulige skolegang fremover.
I tilkendegiver ved denne underskrift, at I ønsker oplysninger overleveret til Søndersøskolen, Kirke
Værløsevej 50, 3500 Værløse.
Navn
barnet

Begge forældre skal underskrive, hvis forældremyndigheden er delt.
Du/I kan altid trække samtykket tilbage ved at henvende dig til institutionen/skolen. Det kan gøres
både mundtligt og skriftligt, men Furesø Kommune anbefaler, at det gøres skriftligt.
Navn
Forældre/værge/fuldmagtsindehaver
Adresse
Postnummer
By
Dato for underskrift
Underskrift

Navn
Forældre/værge/fuldmagtsindehaver

Adresse
Postnummer
By
Dato for underskrift
Underskrift
Formålet med samtykket
Samtykket gælder alene til det formål, der oplyses i samtykket.
Har du skiftet mening?
Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til institutionen. Det kan både gøres mundtligt og skriftligt, men Furesø Kommune
anbefaler, at det gøres skriftligt.
Ret til indsigt
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, som institutionen/skolen har af dit barn.
Vil du klage?
Det er altid muligt, at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver ift. tvivlsspørgsmål og/eller klage. Endvidere kan eventuelle klager indsendes til
Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside eller på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet/

