
 

Skolen for Livet 
 

Ansøgning om optagelse 
 

   Ansøgningen kan du printe – udfylde – og derefter sende/ aflevere til skolen 
 
                             Kostervej 26, 4780 Stege  Telefon: 52656754  

                   E-mail:kontor@skolenforlivet.nu 

  
Information om eleven 
Fulde navn  
 

Cpr.nummer 

Adresse/postnummer og by 
 
Bopælskommune 
 
Ønsket klassetrin (0.-9.) 
 

Fra skoleåret: 

Søskende 
 

Nuværende skole / børnehave 
 

 
Information om forældre 
Mor / værge 
 

Cpr-nummer 

Adresse/postnummer og by 
 

Mobilnummer 
 

Arbejdsplads 
 

Telefon arbejdsplads 

E-mail adresse 
 

Forældremyndighed  
 Ja:                          Nej:  

 
Far / værge 
 

Cpr-nummer 

Adresse/postnummer og by 
 

Mobilnummer 
 

Arbejdsplads 
 

Telefon arbejdsplads 

E-mail adresse 
 

Forældremyndighed  
 Ja:                          Nej:  

 
Andre informationer 
Har der tidligere været kontakt til psykolog, talepædagog, støttepædagog 
eller….. 
 

Ja nej 

Andre oplysninger, der har betydning for skolen: særlige hensyn, sygdomme,  allergier, medicin eller….. 
 
 
 
OBS: Indskrivningsgebyr på kr. 300 indbetales ved indskrivning til skolens konto : 8401 1286626. Husk at 
skrive elevnavn på indbetalingen. 
  
 
 



 
Vi gør opmærksom på at dine/jeres og dit/jeres barns oplysninger opbevares i overensstemmelse 
med gældende persondatalovgivning. Det betyder blandt andet, at jeres oplysninger kun deles med 
medarbejdere, for hvem oplysningerne er relevante for i forhold til at kunne administrere 
ventelisten. Såfremt I, mod forventning, skulle vælge at trække jeres ansøgning tilbage, vil jeres 
oplysninger blive slettet fra vores systemer umiddelbart efter. 
 
Samtykkeerklæring: (kryds venligst af i felterne) 

 
❏ Billeder: Undertegnede giver samtykke til, at billeder taget i forbindelse med aktiviteter på Skolen 

for Livet hvorpå barnet optræder, må anvendes på skolens hjemmeside, i informationsmateriale om 
skolen, avisartikler mv.  
 

❏ Billeder: Undertegnede giver samtykke til, at billeder taget i forbindelse med aktiviteter på Skolen 
for Livet hvorpå barnet optræder, må anvendes på sociale medier fx Facebook. 
 

❏ Loyalitet: Vi erklærer os bekendte med skolens vedtægter, og er bekendte med og loyale over for 
skolens værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen, herunder om forældres pligt til at deltage i 
arbejdsdage.  
 

❏ Opsigelsesvarsel: Vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist på 30 dage fra d. 1. i måneden, og 
indforstået med at skulle betale, såfremt vi måtte vælge at udmelde vort barn af skolen med kortere 
varsel.  
 

❏ Indmeldelsen er først gældende, når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette. Vi er bekendt med 
skolens betalings- og gebyrregler.  
 

❏ Herunder er vi opmærksomme på, at man skal holde sig orienteret om betaling via skolens 
hjemmeside, og at begge forældre hæfter for betalingen. Betaling foregår via bankoverførsel. 
 

❏ 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. 
 

❏ Kørselstilladelse: Vi giver hermed tilladelse til, at barnet må transporteres i skolens, ansattes eller 
forældres køretøjer efter gældende færdselssikkerhedsregler. 
 

❏ Vi giver tilladelse til indhentelse og brug af cpr-numre i forbindelse med eventuel opskrivning på 
venteliste. 

 
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om 
at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under 
på denne ansøgning, hvis der er fælles forældremyndighed. Hvis den ene forælder har den fulde 
forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på ansøgningen. Skolen kan kræve 
dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i 
forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom. 
 
 
 
---------------------------------------------------------                --------------------------------------------------------- 
 Dato - Forældre/værges underskrift                             Dato - Forældre/værges underskrift 
 
 
Anden kontaktperson i skoletiden 
 
Relation: 

Mobilnummer 
 
 

 


