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Indmeldelsesblanket Stenoskolen 

 

Vi gør opmærksom på at behandling af de oplysninger, I som forældre opgiver gennem indmeldelsen, alene 

sker med henblik på at kunne varetage administration af ventelisten ift. jeres barn. Oplysningerne deles 

ikke med vedkommende og slettes umiddelbart efter at jeres barn uanset årsag ikke længere skal optræde 

på ventelisten. 

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som f.eks. navn, adresse, 

telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog 

også brug for at indhente elevens cpr-nummer. Når skolen indsamler cpr-nummer på eleven, skyldes det 

bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at 

Undervisningsministeriet skal kunne kontrollere, at eleven ikke er registreret på flere skoler.  

Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældre. Dette gør skolen for at sikre sig 

nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der har forældremyndigheden og for bl.a. at kunne informere 

om skolens- og elevens forhold. 

Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældre: 

 

Hermed søges om optagelse af: 

Samtlige fornavne:________________________________________________________________________ 

Efternavn:_______________________________________________________________________________ 

Folkeregisteradresse:______________________________________________________________________ 

Post Nummer & By:_______________________________________________________________________ 

Cpr-nr.:_________________________________________________________________________________ 

I børnehaveklasse årgang (fødselsår + 6): ______________________________________________________ 

I ________ klasse fra anden skole fra dato:_____________________________________________________ 

Ved overflytning fra anden skole oplyses: Skolens navn:__________________________________________ 

 

Oplysning om forældre / værge: 

Mor/Værge: 

Navn:___________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________ 

Cpr-nr.:______________________________ Forældremyndighed: (ja/nej) ___________________________ 

Tlf. privat: ____________________________ Tlf. arbejde: ________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________________ 
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Far/Værge: 

Navn:___________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________ 

Cpr-nr.:______________________________ Forældremyndighed: (ja/nej) ___________________________ 

Tlf. privat: ____________________________ Tlf. arbejde: ________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________________ 

Anden person på barnets folkeregisteradresse: 

Navn:___________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________ 

Cpr-nr.:______________________________ Forældremyndighed: (ja/nej) ___________________________ 

Tlf. privat: ____________________________ Tlf. arbejde: ________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________________ 

Andre oplysninger om barnet: 

Er barnet undersøgt af skolepsykolog? _______ 

Har barnet tidligere modtaget specialundervisning? ________ 

Navne på nuværende eller kommende søskende på Stenoskolen: __________________________________ 

Oplysninger vi bør vide om barnet: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Vi har gjort os bekendt med skolens formålsparagraf på skolens hjemmeside og er indforstået med at 

undervisningen drives i overensstemmelse hermed. Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i 

forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom. Skolen må registrere 

cpr-numre med henblik på opdatering af adresser mv.  

Tilladelsen kan skriftlig trækkes tilbage. 

 

Ved udmeldelse betales løbende måned + 30 dage. 
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Dato:________________                                           

         

Underskrift Mor/Værge:____________________________________________________________________ 

 

Underskrift Far/Værge:_____________________________________________________________________ 

OBS!!!! Samtlige forældremyndighedsindehavere skal skrive under. 

 

 

Skolen beregner ved indmeldelse et administrationsgebyr på 500,-kr., som bedes indsat på  

konto nr.: 0712 0744 708 613  

 

 

 

 


