(Søknaden skal behandles fortrolig når den er utfylt)

Søknad om skoleplass ved Løkken Verk Montessoriskole SA
Skoleåret 2019/2020
Les orientering på siste side før blanketten fylles ut.

Personlige opplysninger
Etternavn

Fødselsnummer (11 siffer) MÅ FYLLES UT!
Fødselsdato

Personnummer
Fornavn og mellomnavn

D

d

m

m

å

å

Nasjonalitet

Morsmål

Kjønn

□
Har eleven plass i skole/barnehage nå?

Gutt

□ Jente

□ Ja □ Nei

Hvis ja, hvilken? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

For
e
s
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t
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Etternavn

Fornavn og mellomnavn

Adresse

Postnr Sted

Telefon privat

Telefon Arbeid

Mobiltelefon

e-post adresse
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e
s
at
t
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Etternavn

Fornavn og mellomnavn

Adresse privat (hvis annen enn foresatt 1)

Postnr Sted

Telefon privat

Telefon Arbeid

Mobiltelefon

e-post adresse

Søsken
Navn (Etternavn, Fornavn)

Født (6 siffer)

Skole/ barnehage
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Andre opplysninger:

Kryss av for valgt alternativ

1. Vi godkjenner at det legges ut bilde av vårt barn på skolens hjemmeside på internett

□

Ja

□

Nei

2. Vi godkjenner at vårt barn kan sitte på privatbil (ansatte eller andre foresatte)

□

Ja

□

Nei

3. Vi godkjenner at vårt barn kan bli evaluert i skolens spesialpedagogiske team.

□

Ja

□

Nei

4. Vi godkjenner at skolens ansatte kan gå gjennom vårt barns private eiendeler ved
mistanke om brudd på skolens ordensreglement.

□

Ja

□

Nei

5. Vi ønsker plass for vårt barn ved skolens SFO-ordning (Eget søknadsskjema må
sendes inn)

□

Ja

□

Nei

1

(Søknaden skal behandles fortrolig når den er utfylt)

Opplysninger som har betydning for undervisningen
Det er viktig å få en godkjenning fra foreldre / foresatte om at skolen kan hente opplysninger fra tidligere skole/barnehage, selv om det blir gitt utfyllende opplysninger på
denne siden. Skjema for godkjenning finner du/ dere på side 3.

Helseopplysninger som er relevante for skolen: (Allergier, sykdom etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fortell kort hvorfor du/dere ønsker skoleplass for barnet:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Andre opplysninger som er relevante for skolen (hvis dere ønsker SFO, skriver dere også dette her) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vi godtar alle vilkårene i søknaden og bekrefter at alle opplysninger som er gitt i denne søknaden er sanne.
Underskrift (begge foresatte)
Sted/dato ……………………………………………………………….

Sted/dato ……………………………………………………………….

Navn……………………………………………………………………..

Navn……………………………………………………………………..

SØKNADEN SENDES: (De 3 første sidene skal være vedlagt)

Løkken Verk Montessoriskole SA
Postboks 2, 7331 Løkken Verk
Søknaden kan postlegges eller leveres personlig til skolen.
FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNADSSKJEMA: 1. FEBRUAR 2019
(Løpende opptak ved ledig skoleplass)
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(Søknaden skal behandles fortrolig når den er utfylt)

Fullmakt til å innhente/gi personopplysninger
For å oppfylle friskolelovens § 3-4 og § 3-6 (tilrettelagt undervisning og spesialundervisning) ønsker skolen å hente inn
personopplysninger fra tidligere skole, barnehage og lignende for å kunne tilrettelegge undervisningen på best mulig
måte.
Vi ber derfor om tillatelse til å innhente informasjon om eleven fra tidligere skole / barnehage.

(NB! Foreldre/foresatte som ikke ønsker en slik godkjenning, leverer dette skjemaet blankt ved innsending av søknad)

Forespørselen gjelder følgende elev:
Personopplysninger om elev
Fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsdato

Etternavn

Personnummer
Fornavn og mellomnavn

d

d

m

m

Å

å

Mor (Etternavn, Fornavn)
Far (etternavn, Fornavn)

Jeg/ vi samtykker i at tidligere barnehage/ skole gir informasjon om eleven til Løkken Verk Montessoriskole SA

Sted/dato: ………………………………………………….
Underskrift foreldre/foresatte:
…………………………………………………….

………………………………………………………..

Når eleven bytter skole eller skal videre til annen barneskole eller over til ungdomskole, er det også viktig at ny skole får
informasjon fra Løkken Verk Montessoriskole for å tilrettelegge undervisningen. Vi ber derfor om tillatelse til å gi fra oss
informasjon om eleven til ny skole.
Jeg/ vi samtykker i at Løkken Verk Montessoriskole SA gir informasjon om eleven til ny skole:

Sted/dato: ………………………………………………….
Underskrift foreldre/foresatte:
…………………………………………………….

………………………………………………………..

Mer informasjon:



Personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31)
Friskoleloven (LOV-2003-07-04-84)
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