
Ansøgning om optagelse i forældrekredsen
Hvis der er flere ansøgere end der er pladser, forsøger vi så vidt muligt at opnå en bredde og mangfoldighed i klassen.

Derfor beder vi jer have ulejlighed med at udfylde skemaet her.

Vi vil gerne søge om optagelse i Ørestad Friskoles forældrekreds og plads til vores barn i (klasse) ________  år 20_______.

Oplysninger om barnet

Barnets navn

Barnets køn □ dreng      □ pige

Hvor har barnet adresse □ sammen med mor og far              □ sammen med mor                          □ sammen med far 

□ sammen med mor og papfar                   □ sammen med far og papmor 

□ andet________________________________________________

Hvem har forældremyndigheden □ fælles mor og far         □ far alene           □  mor alene       

□  andet _______________________________________________

Barnets cpr. nr.

Har barnet søskende

Hvilken børnehave går barnet i

Har barnet været i kontakt med PPR / talepædagog eller 

lign.

Beskriv kort her, hvis barnet har nogle behov, som kræver 

særlige foranstaltninger eller hensyn. Vedlæg evt. bilag

Oplysninger om barnets mor

Mors navn

Mors adresse

Telefon

E-mail

Mors cpr. nr.

Modersmål

Hvor har du selv gået i skole (grundskole)

Uddannelse

Beskæftigelse
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Oplysninger om barnets far

Far navn

Fars adresse □ samme som mors

Telefon

E-mail

Cpr. nr. 

Modersmål

Hvor har du selv gået i skole (grundskole)

Uddannelse

Beskæftigelse

Har I  børn på andre skoler

Hvis ja, hvorfor skal børnene ikke gå på samme skole

Hvor har I hørt om skolen

Vi har været til informationsmøde om skolen måned___________________200______

Andre oplysninger om familien

Har I en særlig grund til at søge om plads på ØFS

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Ørestad Friskole må bruge billeder, film, eller andre medier af mit barn, på skolens 

hjemmeside, skolens facebookside, eller lignende steder.

Forældreunderskrift:

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Ørestad Friskole må indhente skolerelavante oplysninger på mit barn,

fra børnehave, eller nuværende skole.

Forældreunderskrift:

Nuværende skole, klasse og klasselærer:


