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* TRUNDERUP FRISKOLE og BØRNEHAVE * Trunderup Gade 5 * 5772  

Kværndrup * * telefon: skole Tlf.62272259, børnehave tlf. 62272266 *   

* e-mail: skole: kontoret@trundfri.dk, børnehave tbh@trundfri.dk * www.trundfri.dk*   

   

Indmeldelse i Trunderup Skole og Børnehave   
Elevens fulde navn:________________________________________________________________   
 

Cpr. nr.:_________________________________________________________________________   
 

Adresse:________________________________________Postnr./by_________________________   
 

Ønskes indmeldt i Trunderup Børnehave pr. ______/______20__   
I Faaborg-Midtfyn kommune starter barnet normalt i daginstitution når det er 2 år og 11 måneder.   
 

Og/eller   

Ønskes indmeldt i Trunderup Friskoles Førskole/forårs SFO pr. _____ / _____ 20___ 

Gebyr ved indskrivning – indføres ved indskrivning til skoleåret 2020/2021 Indskrivning til før-skole sept./okt. 

Gebyr opkræves pr. 1. nov. Inden før-skolestart - gebyr udgør en måneds skolepenge for førskolebørn (pr. d.d. udgør beløbet 

1.839 kr.) modregnes i første betalingsmåned. 

Og/eller 

Ønskes indmeldt i Trunderup Friskoles __________klasse pr. _____ / _____ 20___   

□ Ønskes indmeldt i Trunderup Friskoles SFO pr. samme dato   

□ Fuld: 1.839 kr.       □ Eftermiddag: 1.574 kr.   

□ Tilkøb 1 dag: 100 kr.      
 

Mors navn:___________________________________________ cpr.nr.:_____________________   
 

Fars navn:____________________________________________ cpr.nr.:_____________________   
 

Forældremyndighed:  □ Fælles □ Mor  □ Far   
 

□mors / □fars adresse, hvis denne er forskellig fra barnets:____________________________________ 

________________________________________________________________________________________   

   

Tlf.nr.(hjem):_______________ mors mobil/arb.:______________ fars mobil/arb.:_____________   

   

Mail mor:__________________________________mail far:_______________________________   

   

I tilfælde af at det ikke er muligt at ringe forældrene op, er der en 3. kontakt person: ____________  

________________________________________________________________________________   

   

Hjemmets læge:___________________________________________ Tlf.nr.__________________   

   

Særlige bemærkninger:   

_______________________________________________________________________________________   

   

_______________________________________________________________________________________ 
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Der gives samtykke til:   

   

 Barnet må transporteres i privatbil i sele, autosæde hvis nødvendigt.    

 Skolen må udlevere en klasseliste, hvori der kan fremgå navn på barn, forældrenavne, 

adresse, telefonnummer og forældrenes e-mail-adresse.    

 Der må anvendes billeder af barnet i skoleblad og på skolens web-side, Face-book, Instagram 

og PR-materiale   

 Der må indhentes oplysninger om barnet fra nuværende og tidligere institution    

 Der må indhentes oplysninger om barnet fra hjemkommunens PPR   

   

Ethvert samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til kontoret herom.   

   

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 skolen herom.   

   

Ved indmeldelse i børnehaven, er det bopælsforælderen / bopælsforældrene der skal skrive under.   

   

 

_________________      _______________________________________   

Dato         Underskrift, forældremyndighedsindehaver    

      

   

   

      bopælsforældre   

_________________      ________________________________________   

Dato         Underskrift, forældremyndighedsindehaver   

            bopælsforældre      
   
 


