Indskrivningsskema
til børnehaveklassen 2020/2021

Skemaet følger til de spørgsmål der bliver stillet elektronisk på indskrivning.dk
Valg af skole (sæt kryds)
A: Barnet indmeldes på distriktsskolen _________
B: Barnet ønskes indmeldt på en anden folkeskole i Køge Kommune _______
Navn på skolen ______________________________________________
Begrundelse (f.eks. søskende på samme skole) _____________________
C: Barnet indskrives ikke i en folkeskole i Køge Kommune________
Angiv venligst navn på skolen som dit barn skal gå på ______________________
D: Der søges om skoleudsættelse i et år_______
Ansøgning om skoleudsættelse vil blive behandlet af skolelederen på distriktsskolen.

Barnets personlige oplysninger
Fornavn(e)___________________________ Kaldenavn________________________
Efternavn__________________________ Cpr.nr.___________________________
Adresse_____________________________________________________________
Hjemmets tlf.nr._________________ Hemmeligt nr. (ja/nej)__________
Barnets modersmål (hvis ikke dansk)_____________________
Taler I dansk i hjemmet (ja/nej) __________
Er der behov for tolk? (ja/nej) _________
Øvrige oplysninger om barnet
Skal dit barn fritages for tandlæge? (ja/nej) _________
Skal dit barn fritages for skolelæge? (ja/nej) _________
Må dit barn transporteres af skolens personale? (ja/nej) _________
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Forældres kontaktoplysninger
Mor
Fornavn____________________ Efternavn__________________________
Adresse______________________________________________________
Cpr.nr.__________________________
Arbejdssted___________________________________________________
Tlf. arbejde____________________ Mobil tlf.________________________
e-mail_____________________________________
Far
Fornavn____________________ Efternavn___________________________
Adresse_______________________________________________________
Cpr.nr._________________________
Arbejdssted___________________________________________________
Tlf. arbejde____________________ Mobil tlf.________________________
e-mail_____________________________________

Forældremyndighed (sæt kryds)
Fælles______ Mor______ Far_______
Ikke forældremyndighedsindehaver:
Må kontaktes _____
Få tilsendt materiale fra skolen _______
Få adgang til AULA _______
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Eventuelle kontaktpersoner (når forældrene ikke kan træffes)
Kontaktperson 1.
Fornavn ____________________ Efternavn _________________________
Adresse ______________________________________________________
Cpr.nr.__________________________
Arbejdssted ___________________________________________________
Tlf. arbejde ____________________ Mobil tlf.________________________
e-mail _____________________________________
Relation (f.eks. mormor)_________________________________________
Kontaktperson 2.
Fornavn ____________________ Efternavn _________________________
Adresse ______________________________________________________
Cpr.nr.__________________________
Arbejdssted ___________________________________________________
Tlf. arbejde ____________________ Mobil tlf.________________________
e-mail _____________________________________
Relation ______________________________________________________

Samtykkeerklæring og underskrift:
Vedlagte samtykkeerklæring er læst og accepteret. (ja/nej)___________
Indskrivning af barnet godkendes.
_________________________________
Dato og underskrift mor

__________________________________
Dato og underskrift far
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