
 
 
 
Jens Chr. Skous vej 3 
4690 Haslev 
Tlf.: 56 31 29 69 
E-mail: adm@haslevprivatskole.dk 

  

 
Eleven.     
Fulde navn:.                                                                                                                      . Cpr-nr.:.                             . 
Adresse:.                                                                           . Postnr./by:. 
Har tidligere gået i følgende børnehave/skole: . 
Ønskes optaget i:              klasse             år                     SFO 0.kl – 4. kl.               Klub 5. – 7. kl.         
Tilmeldes madordning .           Søskende på skolen(navn/klasse): 
 
Mor.   Far.  
Navn:.  Navn:. 
Adresse:.  Adresse:. 
Postnr./by:.  Postnr./by:. 
Cpr-nr.: .  Cpr-nr.: . 
Stilling:..  Stilling:.. 
Tlf. privat:                 Tlf. arb.: .  Tlf. privat:    .             Tlf. arb.: . 
Mobil tlf.:                   E-mail.: ..  Mobil tlf.:      .             E-mail.: . 
 
Pårørende. Relation til elev:         .                                      Tlf.: . 
 
Forældremyndighed.   Hjemmets læge.  
Fælles.  Navn:. 
Mor.  Adresse:. 
Far.  Postnr./by:. 
Værge.  Tlf.:. 
 
Vi bekræfter  at have modtaget og læst: 
 
Velkommen til Haslev Privatskole hvor vi bliver oplyst om skolen, priser og lign. forventningsaftale, skolens vedtægter. 
 
N.B.  Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. til skolens leder. 
 Ved udmeldelse i forbindelse med skoleårets udgang, skal udmeldelsen dog   
 varsles skriftligt senest 1. maj, og der skal også betales skolepenge for juli måned. 
 
Såfremt eleven optages på Haslev Privatskole, giver vi hermed vores tilladelse til: 
a) at barnet, når som helst skolen finder det relevant, må blive transporteret i skolens eller ansattes køretøjer 
    med en chauffør ansat ved skolen 
b) at barnet, hvor skolen finder det relevant, må bade i svømmehal eller fra fri strand under skolens opsyn. 
c) at skolen, hvis denne finder det påkrævet, må indhente oplysninger om barnet fra tidligere institution,  
d) at vores barn må have sit billede på skolens hjemmeside og i forbindelse med arrangementsbilleder..  
 
 
                ________________________________                ________________________________ 
   Hjemmets underskrift og dato                       Hjemmets underskrift og dato 
 
 
 

Udfyldes af skolen.  
 
Modtaget: 
 
      _____________________  __________________________________ 
  Dato                        Skolens underskrift 
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