Anmodning om optagelse på Peterskolen
Følgende barn ønskes indskrevet/optaget på venteliste til klasse på Peterskolen:
Fulde navn
Cpr. nr
Adresse
Postnr./by
Hjemmets telefon + mail.adr
Ønskes at starte i klasse
Ønsket tilflytningsdato/år
Forventes eleven tilmeldt SFO
Søskende og deres fødselsår

Elevens mor:
Navn
Cpr.nr.
Adresse (hvis forskellig fra eleven)
Stilling

Forældremyndighedsindehaver, hvis ja, sæt kryds

Elevens far:
Navn
Cpr.nr.
Adresse (hvis forskellig fra eleven)
Stilling

Forældremyndighedsindehaver, hvis ja, sæt kryds

Andre voksne på adressen:
Navn
Stilling
Relation til eleven

Historie:
Nuværende skole/institution
Nuværende klassetrin
Hvilke andre skoler har eleven evt. gået på?

Psykolog:
Har eleven været henvist til psykolog?
I bekræftende fald hvem?

Øvrigt:
Bemærkninger (fx allergier,
sygdom, særlige forhold
vedr. forældremyndighed)
Årsag til at vi ønsker
Peterskolen
Hvem skal stå som voksne
på adressen i skolens lister?

Tlf.

Må foto af vort barn findes på skolens hjemmeside og på evt. tryksager skolen udgiver? (sæt
x) Ja ____, det er i orden Nej ____ , vi ønsker ikke fotos af vort barn på skolens hjemmeside eller
i tryksager for skolen.
Ved underskrift af denne optagelsesanmodning giver hjemmet tilladelse til at Peterskolen tager
kontakt til barnets tidligere skole/institution og desuden til PPR, såfremt barnet er/har været henvist til
dertil, hjemmet giver også tilladelse til at PPR udleverer materialer om barnet til Peterskolen.
Undertegnede indehaver(-e) af forældremyndigheden til ovenstående elev erklærer sig indforstået
med at Peterskolen driver sin virksomhed i overensstemmelse med grundlag og formål, som er trykt
herunder og som forudsættes læst. Eleven ønskes optaget på Peterskolen.
________________
Sted/dato

____________________________________________________________
Underskrift af forældremyndighedsindehaver - mor

________________
Sted/dato

____________________________________________________________
Underskrift af forældremyndighedsindehaver - far

Alle steder hvor mennesker færdes kan der ske
ulykker. På Peterskolen, samt hvor vi som del af
undervisning kommer, kan der også ske ulykker. Her
gælder dansk lovgivning på samme måde som
andre steder.
Nogle gange foretager vi udflugter samlet eller
klassevis og af og til vil det foregå i private biler - her
gælder også normale forsikringsforhold.

Ved ulykker både på skolen og udenfor vil i nogle
situationer skolens ansvarsforsikring dække, andre
gange vil medelevers ansvarsforsikring skulle
dække, derudover har Peterskolen en
elevulykkesforsikring, som også kan blive aktuel på
nogle områder.
Nærmere omstændigheder vil afhænge af den
enkelte situation.

Peterskolens grundlag er:
Stk. 1
Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning
• at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord.
• at Den Danske Folkekirkes nuværende evangelisk -lutherske bekendelse er en ret forståelse af Bibelen.

Peterskolens formålsparagraf lyder:
Stk. 1
Skolens formål er at drive friskole efter de til enhver
tid gældende bestemmelser om friskoler og private
grundskoler.
Stk. 2
Skolen skal i samarbejde med forældrene give
eleverne kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder,
udtryksformer og holdninger, der medvirker til den
enkelte elevs alsidige udvikling og kan gavne
samfundet, kulturen og naturen.
Stk. 3
Skolens undervisning og hele dagligdag skal
baseres på skolens grundlag. Skolen må søge at
skabe trygge rammer om hverdagen. Den enkelte
må mødes med tillid, ærlighed, åbenhed og respekt.

Der må forventes respekt for opstillede normer
og krav. Stk. 4
Skolen skal give eleverne et solidt kendskab til det
bibelske budskab på en måde, så de utvungent får
mulighed for at tilegne sig dette til tro. Bibelens
budskab og troværdighed må ikke drages i tvivl.
Stk. 5
Skolen skal give eleverne forudsætninger for og lyst
til at tage stilling til og ansvar for samfundsforhold.
Skolen skal opdage til ansvarsbevidsthed overfor
Gud, medmennesket og den skabte verden.
Stk. 6
Skolen skal gøre eleverne fortrolige med den
danske kultur og bidrage til deres forståelse for
andre kulturer og alle menneskers lige værd.

