INDSKRIVNINGSBLANKET
Barnets fulde navn:

Fødselsdato:

Bopælsadresse:

Kommune:

Hvilke klassetrin ønskes barnet optaget i på Bifrost:

Hvilke år skal barnet begynde i skole eller skriv evt. nuværende klassetrin

Institution/skole, hvor barnet går ved indskrivningen:

Navn på evt. søskende på Bifrost eller søskende, der er skrevet op på Bifrost:

Forældremyndighed over barnet ved indskrivningen - husk også underskrifter på side 2: Der skal være
enighed om optagelse på en privat skole

SKRIV NAVNE MED BLOKBOGSTAVER

Forældre:

Forældre:

Adresse:

Adresse:

Stilling:

Stilling:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Mailadresse (skriv tydeligt og læseligt):

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Mailadresse (skriv tydeligt og læseligt):
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Motivation/bemærkninger for skolevalg, herunder særlige informationer som kunne være:
- Hvorfor tænker I Bifrost som skole? Har I evt. hørt om Bifrost og hvor/hvordan?
- Hvilke interesser har barnet, evt. i skolen eller i fritiden?
- Er der noget, vi skal være særlige opmærksomme på? Det kan være det personlige, sociale eller
faglige. Fortæl i øvrigt vigtige oplysninger om barnet.

Vedhæft evt. et bilag, med bemærkninger/kommentarer til indskrivningen, hvis der ikke er plads nok på
denne side.
Ved skoleskift skal der fremsendes en elevplan fra tidligere skole. Ved indskrivning til Bikuben/0. klasse vil vi
gerne bede en skoleparathedsvurdering fra børnehaven. Hvis den ikke kan vedhæftes, skal den indsendes
snarest efter indmeldelsen og før en evt. samtale på skolen.
I tilfældet af adresseændring eller ændringer i forældremyndigheden forpligtes I til at give skolen besked
herom snarest.
Henvisning til skolens hjemmeside med mange informationer – se www.Bifrost.dk – information – generel
information/uddybet.
Indskrivningen kan gælde for både førskolen Bikuben, Bifrost samt fritidsordning, og betalingen herfor sker
under et i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser for skole og fritidsordning, via
Betalings-service. Der er en måneds opsigelse til den første på Bifrost.

Dato:
Underskrift af den/de der har forældremyndigheden:

___________________________________
Underskrift

________________________________
Underskrift
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