Anmodning om optagelse på Peterskolen
Følgende barn ønskes indskrevet/optaget på venteliste til klasse på Peterskolen:
Elevoplysninger
Fulde navn:
Cpr.nr.:
Adresse:

Postnr. og By:

Ønskes at starte i klasse:__________________
Ønsket tilflytningsdato/år:__________________
Forventes eleven tilmeldt SFO: Ja  Nej 
Søskende og deres fødselsår:

Nuværende skole/institution:
Navn ______________________________
Tlf.nr.______________________________

Elevens mor

Elevens far

Navn:

Navn:

Cpr.nr.:

Cpr.nr.:

Adresse (hvis forskellig fra elevens):

Adresse (hvis forskellig fra elevens):

Mobilnr.:

Mobilnr.:

E-mail:

E-mail:

Forældremyndighed:
Ja 
Nej 

Forældremyndighed:
Ja 
Nej 

Andre voksne på adressen
Navn:
Relation til eleven:
Bemærkninger (fx allergier, sygdom, særlige forhold vedr. forældremyndighed):
Årsag til at vi ønsker Peterskolen:

Har eleven været henvist til psykolog/PPR?

Ja 

Nej 

I bekræftende fald hvem?
Samtykke til at indhente personoplysninger
For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Peterskolen, har vi brug for at kende til elevens
nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som eleven evt. har fået.
Peterskolen skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning og behandling af de nævnte
oplysninger.
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.
 Der gives hermed Peterskolen skriftlig samtykke til indhentning af relevante oplysninger som fx
PPR-udredning, statusattest og lignende fra nuværende/tidligere skole/institution, PPR, tale-/høre- og
specialpædagog samt andre relevante instanser.
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Oplysningspligt
Ved opskrivning af barnet på Peterskolen, vil barnets data, samt data der knytter sig til barnet, blive
opbevaret fortroligt, i aflåst område, og vil blive slettet senest 6 måneder efter at barnets årgang udgår af 9.
klasse, eller når forældrene ønsker barnets oplysninger slettet.
Barnets data, samt data der knytter sig til barnet, vil blive delt med relevante ansatte på skolen.
Disse oplysninger er nødvendige for at skolen kan få barnet registreret i skolens system.
Ved modtagelse af barnets data, samt data der knytter sig til barnet, tillader forældrene ovenstående.
Barnet kan dog efterfølgende stå registreret som søskende til yngre elever.
Såfremt I ønsker jeres barns elevmappe udleveret ved udmeldelse fra skolen, skal anmodning om dette
ske før eleven er udgået.
Underskrift
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, 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.

________________
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.

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.

Nogle gange foretager vi udflugter samlet eller klassevis
og af og til vil det foregå i private biler - her gælder også
normale forsikringsforhold.

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.
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