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Indmeldelse til skoleåret 20___ – 20___ 

Elevens fulde navn: 
CPR.nr: 
Email: 
Postnr. By: 
Tlf. nr. 

Ønskes optaget i: 9. klasse 10. klasse
Nuværende skole: 

Ønskes venteliste hvis der ikke er plads Ja 

Er kommunen involveret i betalingen af opholdet?   Ja Nej 
Dato for indmeldelse  

Mor Far 
Fulde navn 
CPR.nr: 
Email: 
Postnr./By 
Tlf. nr. 

CPR.nr. 
Samlever til mor/far på elevens hjemadress 
Navn:  
Søskende under 18 år (ekskl. eleven):  

Dato:  
Mor/værge underskrift           Far/værge underskrift       Elev underskrift 

_____________________________          ____________________________      ___________________________ 

Når skolen har bekræftet denne indmeldelse og et gebyr på 1500,00 kr. er indbetalt, er eleven 
endelig optaget.  
Gebyr indbetales på konto 4319 3183141112 eller Mobilepay 227771 - mærket med elevens 
navn.  

Afbrydelse af ophold skal ske skriftligt og opkræves et 
gebyr på 5.000 kr.  

For optagelsen gælder i øvrigt de til enhver tid gældende 
vilkår der her er henvist til www.efterskolen.dk/tilmelding 
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Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier 
Med din underskrift giver du samtykke til, at skolen må anvende billeder, 
hvor du/jeres barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier (sæt 
kryds) 

JA NEJ  
 Skolens hjemmeside 
 Skolens facebookside 
 Skolens Instagram 
 Skolens intranet 
 Trykte foldere og brochure om skolen 

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der 
skal rettes skriftlige henvendelse til skolens kontor herom. 

Dato:  

Underskrift:___________________________________________ 

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger 
Skolen behandler helbredsoplysninger om dig på grundlag af persondataforordningens art. 9, 
stk. 2, litra a. Du/I kan læse mere om, hvordan vi behandler helbredsoplysninger på vores 
hjemmeside www.efterskolen.dk/det-officielle (under GDPR) 

Med din underskrift, giver du samtykke til: 

• At skolen behandler de helbredsoplysninger om dig, som der er blevet givet til skolen
af dig/jer, eller som skolen har fået af tredjepart, fx fra læge/PPR/tidligere skole

• Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes.
Der skal rettes skriftlige henvendelse til skolens kontor herom. Vi gør dog opmærksom
på, at tilbagekaldelse af samtykket kan medføre, at du/jeres barn ikke længere kan gå
på skolen

Dato:  

Underskrift (elev):___________________________________________ 

Underskrift (forælder):___________________________________________ 

Underskrift (forælder):___________________________________________ 

For samtykke gælder i øvrigt de til enhver tid gældende 
vilkår der her er henvist til www.efterskolen.dk/tilmelding  

http://www.efterskolen.dk/det-officielle
http://www.efterskolen.dk/tilmelding
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