Opdateret information om behandling af personoplysninger
Jf. EUs regler, er vores information om behandling af personoplysninger opdateret, og kan findes
på vores hjemmeside. Her kan I blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og
hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.

Ansøgning om optagelse

Vær opmærksom på at Følfods venteliste er en selvstændig venteliste og derfor henviser
vi til, også at skrive sit barn op til en kommunal plads i tilfælde af, at der ikke er plads i
Følfod på behovstidspunkt.

Det er dejligt forpligtende at være Fribørnehaveforældre
- fællesskabet før individet -Du får mulighed for at komme med i et fællesskab om det at drive skole og børnehave.
-Du kommer tæt på andre forældre, personalet og bestyrelse og får herigennem mulighed for at
være med til at præge børnehaven og skolen.
-Du kan være aktiv i forbindelse med forskellige arrangementer i børnehaven og på skolen.
-Du bliver medlem af en arbejdsgruppe og kommer på den måde, til at tage del i den almindelige
vedligeholdelse af børnehaven og skolen som f.eks. malerarbejde og hovedrengøring.
-Du er altid velkommen til at kontakte børnehaven og skolen og aftale et besøg.
-Du får mulighed for, at dit barn kan fortsætte på Den fri Hestehaveskole i 0.-9. kl.
-Du får som fribørnehaveforældre mange positive oplevelser sammen med dit barn.

Naturbørnehaven Følfod

Forældre på Den fri Hestehaveskole (herunder skole, SFO, Klub og børnehave) bør kende
vores værdisæt. Vi forventer, at I som forældre gør jer bekendt med vores vedtægter via
hjemmesiden, og at I er loyale over for vores værdigrundlag. Desuden forventes det, at man holder
sig orienteret om samt overholder bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage,
rengøring på skolen og lign. Den fri Hestehaveskole har et sæt betalings- og gebyrregler, som
forældre forventes at holde sig orienteret om via skolens hjemmeside, og vi gør særligt opmærksomt
på, at begge forældre-myndighedsindehavere hæfter for forældrebetalingen. Såfremt der er ønske
om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor.
Retningslinjer for opsigelsesvarsel mv. fremgår af vores hjemmeside, www.hestehaveskolen.dk.

Naturbørnehaven Følfod er en privat børnehave, og er en del af Den
fri Hestehaveskole.
Læs mere om os på vores fælles hjemmeside
www.hestehaveskolen.dk

Den fri Hestehaveskole – friskole, SFO, Klub og Naturbørnehaven Følfod
www.hestehaveskolen.dk

Facebook

dfh@hestehaveskolen.dk

Ansøgning om optagelse i Naturbørnehaven Følfod

Mors navn:

Cpr.nr.

(udfyldes gerne med BLOKBOGSTAVER)

Barnets fulde navn: (evt. kaldenavn understreges)

Cpr.nr.

Adresse:

Arbejdsplads:

Arb.tlf.:

Mail:

Ugentlig arb.tider – ca.

Fars navn:

Cpr.nr.

Barnets folkeregisteradresse:

Lokal by:

Postnr. og by

Bopæls kommune:

Hjemme tlf.:

Ønsker start pr.:

sæt kryds, hvis samme som barn

Privat tlf/ mobil:

Statsborgerskab og modersmål:
Adresse:

sæt kryds, hvis samme som barn

Privat tlf/ mobil:

Evt. tidligere eller nuværende daginstitution/-er:
Evt. søskende:

Fødselsdato & -år:

Arbejdsplads:

Arb.tlf.:

Mail:

Ugentlig arb.tider – ca.

Skole/daginstitution:

Ønskes skolestart på Den fri Hestehaveskole – sæt kryds:
Ønsker optagelse på Den fri Hestehaveskole, august måned, det år barnet fylder 6 år.
(vi fremsender optagelsesblanket til skole, ved bekræftelse om plads i Følfod)
Ønsker IKKE umiddelbart optagelse på Den fri Hestehaveskole.

Mors/fars civilstand: _____________

Forældremyndighed: sæt x

fælles

mor

far

Særlige hensyn
Helbredsmæssige og/eller fysiske forhold der skal tages særlige hensyn til – fx allergier:
Ingen bemærkninger

ja, beskrivelse herunder:

Samtykker og underskrifter på optagelse
Infolister
Den fri Hestehaveskole har en praksis for at udarbejde og videregive infolister til forældre, for at
forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller
lign.
Hermed ønsker Den fri Hestehaveskole tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og
forældre: Navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.
Der gives samtykke til:
at Den fri Hestehaveskole må udlevere en liste, hvori alene ovenstående personoplysninger
indgår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af Den fri Hestehaveskoles tilbud, hverdag mv. offentliggøres
billeder i forskellige sammenhæng, herunder forskellige sociale medier.
Vi offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering
af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet,
udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. For at kunne
offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal vi have et samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på
følgende medier:
Den fri Hestehaveskoles hjemmeside
Den fri Hestehaveskoles Facebookside
Den fri Hestehaveskoles Intra
Foldere og brochurer om skolen, SFO, Klub og børnehave
Optagelse af video i fbm. pædagogernes efteruddannelse/praksis
Studerende må tage billeder til opgaver mv.

Sociale og/eller psykiske forhold der skal tages særligt hensyn til:
Ingen bemærkninger

ja, beskrivelse herunder:

Andre bemærkninger:

Kørselstilladelse
Skolen/børnehaven skal have en tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private
biler af personale eller forældre i forbindelse udflugter og lign. arrangeret af børnehaven/skolen.
Der gives samtykke til, at mit barn må køre i private biler i børnehaven i forbindelse med
udflugter og lign. hvis behovet skulle opstå.
Vi gør opmærksom på, at disse samtykker til hver en tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Forældremyndighedsindehaver:
(Ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive)
______________________________________________________________________________
Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

______________________________________________________________________________
Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

(samtykke og underskrift fortsættes næste side…)

Udfyldes af børnehaven
Modtaget

Registreret

Bekr.

Svar

