Samarbejdsaftale mellem skolen og forældre på Slotsparkens Friskole
Om eleven
Har barnet søskende på skolen(s venteliste)?

Ja________

Nej______

Hvilket klassetrin går barnet i øjeblikket?

Kl.

Team

Fornavn(e)

Cpr. Nr.

Efternavn(e)

Køn

Adresse

Postkode

Adresse

Kommune

Optagelsesgebyr
Når vi har modtaget indskrivningen, hører I fra os. Næste step er en personlig samtale på skolen og indbetaling af
optagelsesgebyret på 2.000 kr.
Elever der har indbetalt optagelsesgebyret, men ikke tilbydes optagelse på skolen, vil naturligvis få tilbagebetalt det fulde
beløb. Hvis eleven og forældrene selv beslutter ikke at benytte en tilbudt plads, vil optagelsesgebyret ikke blive
tilbagebetalt.
Prøvetid
Der er 3 ugers gensidig prøvetid. Der betales skolepenge i prøvetiden. Betalingen refunderes ikke, hvis barnet ikke
fortsætter efter endt prøvetid.
Skolepenge
Friskolen opkræver skolepengene gennem BetalingsService. Forældre skal derfor tilmelde betalingen til
BetalingsService. Skolepenge betales forud, senest d. 1. bankdag i måneden. Manglende betaling kan medføre
udmeldelse.
Skolepenge år 2013-2014 udgør: 1635 kr. inkl. madordning og medietillæg samt 500 kr. for fritidshjem.
På skolepengene ydes der søskenderabat à 200 kr./md. pr. efterfølgende barn. Der ydes ikke søskenderabat til
fritidshjemmet. Der betales skolepenge og for fritidshjem alle årets 12 måneder. Fritidshjemmet er obligatorisk for elever i
nulte til og med 3. klassetrin.
Forældreengagement
Familien (forældre/værger) forpligter sig til at deltage i praktisk arbejde på friskolen 10 timer pr. skoleår pr. husstand.
Udmeldelse
Udmeldelse fra familiens side skal ske skriftligt og med mindst 2 måneders varsel pr. d. 1. i måneden.
Dette gælder både skole og fritidshjem. Hvis familien ønsker, at eleven stopper i løbet af de to måneders
opsigelsesperiode, skal der fortsat betales for hele opsigelsesperioden.
Venteliste
Der optages ikke elever på 9. klassetrin efter 5. september. Rykker eleven op til ventelistens 9.klassetrin, og er der ingen
plads inden 5. september, medfører dette at eleven fjernes fra ventelisten.

Elektronisk Udstyr
iPad og evt. MacBook og andet udleveret elektronisk udstyr er skolens ejendom og skal returneres i funktionel stand
(inklusive covers, beskyttere, opladere m.v.) til friskolen når eleven stopper på skolen. Hjemmet er ansvarlig for
forsikringen af det elektroniske udstyr.

Dato , Navn

Underskrift
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Samarbejdsaftale og samtykke
Om forældrene/ Værge
Fornavn(e)

Fornavn(e)

Efternavn(e)

Efternavn(e)

Cpr. Nr

Cpr. nr

Mobiltlf

Mobiltlf

Arbejdstlf

Arbejdstlf

E-mail

E-mail

Stilling

Stilling

Adresse

Adresse

Post, By

Post, By

Forældremyndighed (Sæt kryds)

Fælles

Mor

Far

I tilfælde af flytning
Friskolen orienteres hurtigst muligt i tilfælde af flytning, nyt telefonnummer eller ændret mailadresse.

Tilladelser / Samtykke
Der gives samtykke til, at skolen må indhente oplysninger fra tidl. insitutioner Ja________
eller instanser (sundhedsplejen, PPR, skole, børnehave, psykolog osv. )
Der gives samtykke til, at skolen anvender billeder af barnet på skolens
Ja________
hjemmeside og/eller intranet
Der gives tilladelse til, at barnet transporteres i køretøjer ført af professionelle Ja________
chauffører, skolens personale eller forældre tilknyttet skolen.
Tilladelsen gælder indtil eleven forlader skolen eller tilladelsen trækkes
tilbage.

Dato , Navn

Underskrift

Til sekretariatet
Ansøgningsdato

Unilogind

DSA Elev

Mailbekræftelse

Indmeldelsesdato

Debitornummer

Optagelsesgebyr

Kommune
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Nej______
Nej______
Nej______

