Indmeldelse børnehave
OBS. Hvis du ikke kan skrive direkte i felterne via din browser
så download pdf’en, åbn dernæst i Acrobat Reader og udfyld
Elevens fornavn:

Elevens efternavn:

Adresse:

CPR-nr.:
Hjemmets telefon nr.:

Hvis hemmeligt kryds af

Oplysninger om barnet, børnehaven skal være opmærksom på:

Mors fornavn:

Mors efternavn:

Adresse:

CPR-nr.:
Hjemmets telefon nr.:

Mobil nr.:

E-mail:

Fars fornavn:

Fars efternavn:

Adresse:

CPR-nr.:

Hvis hemmeligt kryds af

Hjemmets telefon nr.:
Mobil nr.:

Hvis hemmeligt kryds af

E-mail:

Mors arbejdsplads:

Mors arbejdsplads telefon:

Fars arbejdsplads:

Fars arbejdsplads telefon:

Forældremyndighed:
Fælles:

Far:

Mor:

Eleven ønskes optaget i børnehaven pr. dato:

År:

Evt. søskende på skolen:

Klassetrin:

Skolesøgende søskende:

Klasse/år:

Øvrige bemærkninger:

Dato + underskrift Mor:

Dato + underskrift Far:

Ved underskrift bekræftes det, at vi må indhente oplysninger i tidligere institutioner og skoler, at fotos af dit barn, taget på skolen, må oﬀentliggøres på hjemmeside, sociale medier
samt i avis, og at dit barn må køre i private biler eller oﬀentlig transport. Hvis ikke bedes det skrives under øvrige bemærkninger.

Samtykke til behandling af personoplysninger ifm. opskrivning
Kære forældre,
I forbindelse med jeres barns opskrivning til Privatskolen Nakskovs børnehave har
vi brug for at behandle personoplysninger om jer og jeres barn.
Privatskolen Nakskov anvender alene disse personoplysninger med henblik på at
håndtere opgaven med administration af ventelisten og evt. placering af jeres barn
i rette klasse.
I forbindelse med opskrivning behandler Privatskolen Nakskov som udgangspunkt
følgende oplysninger om barnet/eleven og dennes forældre:
Data om elev/barn
- Navn, bopælsadresse, cpr.nr., evt. søskende, evt. tidligere skole/børnehave
Data om far
- Navn, folkeregisteradresse, cpr.nr., telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse,
forældremyndighed
Data om mor
- Navn, folkeregisteradresse, cpr.nr., telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse,
forældremyndighed
Tilbagekaldelse af samtykke
Vi gør opmærksom på, at jeres samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Du kan læse hele vores persondatapolitik på skolens hjemmeside.
Barnets/Elevens navn: ______________________________________
Dato, underskrift, forældremyndighedsindehaver
_________________________________________________________

Dato, underskrift, forældremyndighedsindehave
_________________________________________________________
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