Ansøgning om optagelse i 10. klasse på Stenoskolen.
Elevens fornavn

Elevens efternavn

Adresse

Elevens CPR-nr.

Elevens mobil nr.

Hvis hemmeligt, sæt kryds

Moderens navn og CPR-nr.

Moderens mobil nr.

Moderens adresse

Moderens e-mail

Faderens navn og CPR-nr.

Faderens mobil nr.

Hjemmets tlf. nr.

Faderens adresse

Faderens e-mail

Hjemmets tlf. nr.

Moderens arbejdsplads (tlf. nr.)

Faderens arbejdsplads (tlf. nr.)

Eleven har tidligere gået på skolen

Eleven har aflagt/forventes at aflægge fp9 fra følgende skole:

Ja____ Nej____
Eleven er tidligere undersøgt af PPR..

Har eleven tidligere modtaget Specielundervisning

Forældremyndighed (sæt kryds)
Fælles___ Mor___ Far___

Ja____ Nej____
Forhåndstilkendegivelse om ønske af 2.
sprog

Ja____ Nej____
Oplysninger om eleven som skolen skal være opmærksomme på

Tysk_____ Fransk______
Kirkelige tilhørsforhold
Romersk katolsk _____ Folkekirken ______ Andet______
Tidligere skole og kommune (sidste karakterblad og evt. elevplan skal vedlægges)

Eleven kan, hvis der er plads, optages i Lolland Falsters internationale 10. klasse på Stenoskolen.
Årstal: 20______

Skolen beregner sig et indskrivningsgebyr på kr. 500,- ved ansøgning om optagelse på Lolland Falsters Internationale 10. klasse
Stenoskolen. Derudover betales et depositum på kr. 500,- senest en uge før skolestart, hvis eleven optages, som tilbagebetales ved
skoleårets afslutning, når eleven har afleveret alle bøger og –eller andet materiale tilbage, som er skolens ejendom. I modsat fald
modregnes der i depositummet. Beløbet kan indsættes på konto: 0712 0744 7086 13 eller betales på skolens kontor.
Udmeldelse finder sted med 30 dages varsel til udløbet af en måned.





Vi har gjort os bekendt med skolens formålsparagraf, og er indforstået med, at undervisningen drives i overensstemmelse
hermed.
Ved underskrift bekræftes det, at fotos af dit barn må bruges i eksempelvis skoleblad, hjemmeside, etc.
Ved samtykke giver vi samtykke til, at skolen til enhver tid kan indhente og dele oplysninger om eleven med PPR, afleverende
skole og evt. tidligere skoler, som eleven har gået på og kommune/kommuner eleven bor eller har boet i.
Ved underskrift erklærer jeg/vi, at ovenstående oplysninger er udfyldt korrekt. Jeg/vi er indforstået med, at skolen har ret til at
stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning, hvis der er givet forkerte eller tilbageholdt oplysninger, som kan have betydning
for elevens skolegang.

Dato:

Dato:

____________________________________

________________________________________

Mors underskrift

Fars underskrift
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