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Ansøgning om optagelse pr. dato:  ____________________ Ønsket klassetrin: ____________________ 

Barnets navn: ____________________________________________________________________________  

Barnets adresse: _________________________________________________________________________  

Postnummer: _______________ Kommune: ____________________________________________  

Barnets cpr-nummer: ________________________________  

Nuværende skole: ______________________________________ Klasse: ________________________  

Antal børn i hjemmet: __________ Søskende på GP: ________________________ i _________ klasse  

Sprog der tales i hjemmet: __________________________________ 

 

Mor / samlevers navn: __________________________________________ cpr-nummer: _______________ 

Adresse (hvis anden end barnets): ___________________________________________________________  

Mail: _________________________ mobil nr.: ___________________ tlf. arbejde: ____________________ 

 

Far / samlevers navn:___________________________________________ cpr-nummer: _______________ 

Adresse (hvis anden end barnets): ___________________________________________________________  

Mail: _________________________mobil nr: ____________________ tlf. arbejde_____________________ 

 

Forældremyndighed: kun mor:_______ kun far:________ Fælles:________  

 

Barnets motivation for skoleskift:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hvordan fungerer barnet socialt: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Barnets faglige niveau: 

 

Dansk: _________________________________________________________________________________ 

Matematik: _____________________________________________________________________________ 

Engelsk: ________________________________________________________________________________ 

Andre fag: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Loyalitet over for skolens værdisæt  

Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens 

hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag og skolens øvrige fastsatte 

regler og retningslinjer.  

Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, og vi gør særligt opmærksomt på, at begge 

forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge. 

Såfremt, der er ønske om at udmelde barnet, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Opsigelse skal 

ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned.    

 

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger 

På skolens hjemmeside www.greve-privatskole.dk kan du læse mere om skolens oplysningspligt, herunder: 

• Formålet med indhentning af personoplysninger 

• Regler for videregivelse af personoplysninger 

• Tidsrum for opbevaring af personoplysninger 

• Den registreredes rettigheder  

 

Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens politiker i forhold til indhentning, 

videregivelse, opbevaring og de registreredes rettigheder.  
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Samtykke til indhentning af oplysningerVi vil gerne sikre dit barn en god skolestart på Greve Privatskole, 

derfor har vi brug for at indhente oplysninger fra dit barns tidligere skole (mødereferater, notater, PPV, 

indstilling til PPR mv.)  Til dette har vi brug for samtykke. 

Samtykke:     ja____      nej___ 

 

Underskrift  

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på Greve Privatskole, at forældremyndighedsindehaverne 

er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere 

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. 

Der gives samtykke til opbevaring af ovenstående data, indtil relationen til Greve Privatskole ophører. 

 

_________________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 

_________________  ________________________________________ 

Dato   Underskrift, forældremyndighedsindehaver  

 

Ved aflevering af ansøgningen betales kr. 300,- i indmeldelsesgebyr. Indsættes i bank 3129 3191117255  

 

Modtaget d.__________________________  

 

FØRST NÅR BELØBET ER TILGÅET SKOLEN, ER BARNET INDSKREVET. 

Ved optagelse skal der betales et administrationsgebyr på 800,- kr. samt første måneds skolepenge.  

 

Gebyr modtaget d. ______________ af _______________________________________________________  
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