Indmeldelse
Barnets navn.……………………………………………….……….Cpr.nr……………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………….Postnummer…………………………………..
By……………………………………………….Tlf........................................................................................
Navn på tidligere institution eller skole ……………………………………………………………………………….

Indmeldelse ønskes fra dato
Naturvuggestuen

Naturbørnehaven

Friskolen

Dato og årstal
Klassetrin
Bemærk
a. Ved indmeldelse i naturvuggestuen er dit barn automatisk indmeldt i naturbørnehaven og
friskolen. Vi beder dig derfor udfylde rubrikkerne for alle tre institutioner. Indmeldelse kan
til enhver tid opsiges efter gældende opsigelsesvarsler, og er således ikke bindende.
b. Efter underskrift af indmeldelsesblanket kan opstartsdato i naturvuggestuen- og
børnehaven højest udskydes/fremskyndes med en enkel måned.
c. Vi vil så vidt muligt optage dit/jeres barn på det ønskede tidspunkt. Hvis dette ikke er
muligt vil du/I få besked om optagelse på venteliste og muligt optagelsestidspunkt.
d. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret og senest den sidste hverdag i måneden.
Udmeldelsen gælder fra den sidste hverdag i efterfølgende måned.

Søskende på Gregers Krabbe - skriv navn(e) i nedenstående felter
Naturvuggestuen
Navn(e)

Naturbørnehaven

Friskolen

Loyalitet over for skolens værdisæt
Vi gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med institutionens vedtægter via
vores hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for Gregers Krabbes
værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde
institutionens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage, rengøring på skolen og lign.
Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at Gregers Krabbe:
Sæt x
Må udlevere lister påført adresse og tlf.nr.
Må køre med mit barn i skolebus/privat bil ved arrangementer ud af huset
Må indhente oplysninger fra afgivende skole/daginstitution/PPR
Må anvende helbredoplysninger, fx fra sundhedsplejen
Må offentliggøre foto og lign. i aviser, TV, informationsmateriale, internet mv
*Gregers Krabbe gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal
rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

Moderens navn……………………………………………………Cpr.nr…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………Postnummer…………………………………………
By…………………………………………………………………………Tlf..............................................................
Arbejdssted………………………………………………………….Arb.tlf……………………………………………………
Emailadresse……………………………………………………………………………………………………………………….

Faderens navn……………………………………………………Cpr.nr…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………Postnummer…………………………………………
By…………………………………………………………………………Tlf..............................................................
Arbejdssted………………………………………………………….Arb.tlf……………………………………………………
Emailadresse……………………………………………………………………………………………………………………….

Ved sygdom kontakt
(Navn)……………………………..........................................................................................................

Underskrift mor ……………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift far …………………………………………………………………………………………………………………
*Hvis der er fælles forældremyndighed skal begge forældre skrive under

