
Indmeldelsesblanket til Aabybro Friskole
- Alle felter skal udfyldes…

Barnet: 

Det fulde navn: 

CPR.nr. (10 cifre – Skal udfyldes) 

Adresse: 

Postnr. / By: 

Ønsket opstart: Klasse:  År: 
Modtager barnet special-/tale 
undervisning eller psykologisk 
bistand?  

Ja: ☐ 
Nej: ☐ 

Hvilken: 

Særlige forhold om barnet vi bør vide: 

Forælder 1: 

Det fulde navn: 

CPR.nr.: (10 cifre – Skal udfyldes) 

Adresse: 

Postnr. / By: 

Telefonnummer: Mobil: Arbejde: 

Mailadresse: 

Forælder 2: 

Det fulde navn: 

CPR.nr. (10 cifre – Skal udfyldes) 

Adresse: 

Postnr. / By: 

Telefonnummer: Mobil: Arbejde: 

Mailadresse: 

Søskende: Navn: CPR.nr. 

Søskende på skolen/venteliste: 

Søskende på skolen/venteliste: 

Forældremyndighed: 

Indehaver af forældremyndigheden: Fælles: ☐ Mor: ☐ Far: ☐ 



Diverse: 

Må barnet køre med personalet m.fl. 
fra skolen? Ja: ☐ Nej: ☐ 

Må eleven fotograferes, og evt. 
offentliggøres på bl.a. skolens 
hjemmeside? 

Ja: ☐ Nej: ☐ 

Skal barnet have buskort? Ja: ☐ Nej: ☐ 

Skal barnet tilmeldes Glitner (SFO)? Ja: ☐ Nej: ☐ 

Samtykke til behandling af oplysninger: 
Ved underskrift af denne indmeldelsesblanket giver i Aabybro Friskole samtykke til at opbevare og 
behandle ovenstående oplysninger om jer og jeres barn. Vi anvender alene disse oplysninger med henblik 
på at varetage opgaven med administration af ventelisten og evt. placering i rette klasse.   

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige 
om at melde barnet ind på skolen og derfor et krav, at begge forældre skriver under på denne blanket, 
hvis der er fælles forældremyndighed. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det 
kun denne forælder, der skal skrive under på blanketten. 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.  

Inmeldelsesgebyr: 

Indmeldelsen sker først efter modtagelsen af gebyr på 250 kr. pr. barn. Gebyret indsættes på 9070 – 
1628193084 (Sparekassen Danmark). Skriv barnets navn og ønskede opstarts år i teksten.  

 Evt. udmeldelse af børn varsles skriftligt med betaling løbende måned + 30 dage. 

Dato Underskrift forældremyndighedsindehaver 

  Dato Underskrift forældremyndighedsindehaver 

Aabybro Friskole, Peter Løthsvej 5, 9440 Aabybro, Tlf. 98244266 

Mail: info@aabybro-friskole.dk  

www.aabybrofriskole.dk 



  
 
  

Forbeholdt skolens kontor:  
  Dato:  Underskrift:  

Indmeldelsesblanket modtaget:      

Gebyr modtaget:      

Ventelisten:      

Mail sendt til forældre:      
  


