Tilmelding af elev til Reventlow Lille Skole
Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med
indmeldelse.
Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som
skole.
Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse,
telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog
også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette
bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at
Undervisningsministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.
Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør skolen for at sikre sig
nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er elevens forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at
kunne informere om skolens- og elevens forhold.
Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes
forældremyndighedsindehavere:

Data om elev
-

Navne, folkeregisteradresse og cpr. nr.

Data for forældremyndighedsindehavere
-

Fars navne, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

-

Mors navne, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

Skolen bruger elevers og forældres/værgers CPR-nummer i forbindelse med registrering og oprettelse

af brugerkonto på skolens intranet.

Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens
hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre
holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage,
rengøring på skolen og lign.
Skolen har et sæt betalings- og gebyrregler, som forældre skal holde sig orienteret om via skolens
hjemmeside, www.rls-lolland.dk og vi gør særligt opmærksomt på, at begge
forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Skolen
gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens
hjemmeside, www.rls-lolland.dk.
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Tilmelding af elev til Reventlow Lille Skole
Elevoplysninger
Navn

Personnummer

Adresse
Postnummer

Evt. bynavn
Postdistrikt

Bopælskommune

Skolestart pr. den

Elevens klassetrin

Ved skoleskift

Ved skoleskift klassetrin

Elevens tidligere skoler

Befordring med

Bus

Hvis bus – påstigningssted

Andet

Tilmelding SFO:
Fuldtids SFO
(inkl. morgen)
Eftermiddags SFO
(max. 15 timer pr. uge)

Hvis andet - hvilket

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

SFO-tider:

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Allergi? Hvis ja, hvilken?:

Hjemmeboende søskende, som ønsker at starte på RLS
Navn:
Klassetrin:
Navn:

Klassetrin:

Kommentarer:
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Tilmelding af elev til Reventlow Lille Skole
Forældre/værge oplysninger
Mor/værge navn:

Personnummer:

Adresse

Postnummer

Tlf. privat

Mobilnummer

Tlf. arbejde

E-mailadresse

By

Far/værge navn:

Personnummer:

Adresse

Postnummer

Tlf. privat

Mobilnummer

Tlf. arbejde

E-mailadresse

By

Andre pårørende der kan kontaktes i tilfælde af sygdom:
Slægtskab:
Navn:

Tlf.:

Forældremyndighed:
Mor

Anden

Far

Jeg/vi giver tilladelse til at vores barn/børn må:
Cykle i trafikken sammen med ansatte fra RLS
Køre i bil med sikkerhedssele med ansatte eller forældre fra RLS
Bade/svømme i svømmehal eller åbent vand under opsyn af svømmelærer/livredder
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Tilmelding af elev til Reventlow Lille Skole
Samtykkeerklæring
Jeg giver samtykke til:
At mit barns/mine børns og eget CPR-nummer må registreres og bruges i forbindelse
med oprettelse af brugerkonto på skolens intranet.
Skolen bruger billede og videomateriale af eleverne til promovering af skolen og til
vidensdeling.
Billeder og videomateriale af eleven må anvendes på:
Skolens hjemmeside
Skolens facebooksider
Skolens Intranet
Youtube

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver
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