Ansøgning om optagelse på Taastrup Realskole
Barn
Cpr-nr.:

 Har hemmelig adresse*), som må medtages på klasselister

Fornavn(e):

Efternavn:

Folkeregisteradresse:

Postnr./by:

Hjemmets tlf.nr.:

Bopælskommune:

Forældremyndighed:  fælles /  mor /  far
Forældre 1 (mor)
Cpr-nr.:

 Har hemmelig adresse*), som må medtages på klasselister

Fornavn(e):

Efternavn:

Adresse:

Postnr./by:

E-mail:
Tlf.nr. hjemme:

Mobilnr.:

Arbejdssted:

Arbejdstlf.nr.:

Forældre 2 (far)
Cpr-nr.:

 Har hemmelig adresse*), som må medtages på klasselister

Fornavn(e):

Efternavn:

Adresse:

Postnr./by:

E-mail:
Tlf.nr. hjemme:

Mobilnr.:

Arbejdssted:

Arbejdstlf.nr.:

Anden kontaktperson (fx samlever, bedsteforældre)
Navn:
Relation:

Tlf.nr.:

Søger om optagelse på Taastrup Realskole
I  bh.kl. /  1. kl. /  2. kl. /  3. kl.

i skoleåret 20____ / 20____

I  4. kl. /  5. kl. /  6. kl. /  7. kl.  8. kl. /  9. kl. i skoleåret 20____ / 20____
SFO (Skole Fritids Ordning) obligatorisk for børn i bh.kl. til og med 3. kl.
 morgenordning kl. 6.30-8.00
 Der gives samtykke til, at barnet deltager i ekskursioner med SFO’en.
*) Skolen får automatisk oplysning fra cpr-registret om adresseændring – dog ikke hvis adressen er hemmelig.

(HUSK BAGSIDEN!)

Barnet går ikke i skole endnu
Børnehave og stue:
Adresse:

Tlf.nr.:

 Der gives samtykke til, at Taastrup Realskole må indhente oplysninger om barnet hos nuværende børnehave.
Eleven går allerede i skole
Skole:

Klasse:

Årsag til ønsket skoleskift:

Fremmedsprog (fx engelsk, tysk, fransk) og antal år:_______________________________________________________
 Der gives samtykke til, at Taastrup Realskole må indhente oplysninger om eleven hos nuværende skole.
Søskende på Taastrup Realskole eller på venteliste
Navn:

Cpr-nr.:

Navn:

Cpr-nr.:

Navn:

Cpr-nr.:

Eleven er tosproget
Elevens andet sprog – ud over dansk – er:
I hjemmet tales fortrinsvis:  Dansk /  Det andet sprog
Eleven har modtaget støtteundervisning

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

 I dansk

 Der foreligger rapport om eleven fra PPR

 I matematik

 Barnet har gået hos talepædagog

Elevens helbred
Dato for stivkrampevaccination:
Bemærkninger om elevens helbred, der er af betydning for skolen:
Andet, som skolen bør vide om:
Samtykke til offentliggørelse af billeder og værker af dit barn
 Det accepteres, at skolen offentliggør klassebilleder og individuelle billeder af barnet, der er taget som led i undervisningsforløbet. Det
accepteres også, at værker lavet af barnet som led i undervisningsforløbet offentliggøres. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved skriftlig
henvendelse til skolen.

Forældreunderskrift

Dato:

Underskrift:

