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TILLÆG TIL INDMELDELSESBLANKET FOR FUND FRISKOLE
UNDERSKRIFT
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, 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 Fund Friskole herom.
LOYALITET OVER FOR SKOLENS VÆRDISÆT, OPSIGELSE AF SKOLETILBUDDET MV.
Vi takker for tilliden til, at vi kan skabe den rette skolegang for lige netop jeres barn. Vi ser
skolegangen på Fund Friskole som et samarbejde mellem barnet, forældrene og skolen, og i
henhold til retningslinier fra Friskolernes Hus, skal vi derfor også gøre opmærksom på, at
forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter, der vil være at finde på skolens
hjemmeside pr. 15. oktober 2018. Forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag.
Skolen vil have sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via
skolens hjemmeside. Betalings- og gebyrreglerne vil fremgå på skolens hjemmeside pr. 15.
august 2018, og vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere
hæfter for betalingen af skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor.
Skolen gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som vil
fremgå af skolens hjemmeside pr. 15. august 2018.
Velkommen til Fund Friskole.

