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Samtykke - Indskrivning 
 

Elevens / barnets navn og cpr.nr.: ___________________________________________________ 
 
Undertegnede attesterer, at være oplyst om følgende: 
 

- Vi er vidende om at Fole Friskole & Naturbørnehave har brug for at indhente personoplysninger om 
eleven/barnet og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse. Fole Friskole & Naturbørnehave 
anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde forpligtelser som institution. 
 

- Vi er vidende om at Fole Friskole & Naturbørnehave har en tilsynsførende, valgt af forældrekredsen. At 
denne tilser, at friskolens undervisning i hovedfagene dansk, matematik, engelsk samt undervisningen i sin 
brede helhed, sædvanligvis står mål med undervisningen i folkeskolen. Vi er vidende om, at man som 
forældre selv har det daglige tilsyn med børnenes skolegang 
 

- at man som forældre er forpligtet til at deltage i frivilligt arbejde, såsom arbejdsdage, bage til 
arrangementer, deltage i skoleudflugter mm. 
 

- Vi erklærer os bekendte med Fole Friskole & Naturbørnehaves vedtægter via institutionens hjemmeside, 
og er bekendte og loyale over for institutionens værdigrundlag. Vi har bemærket, at der er en 
udmeldelsesfrist på mindst en måneds varsel til den 1. i en måned, som vi er indforstået med at skulle 
betale, såfremt vi måtte vælge at udmelde vort barn af institutionen med kortere varsel. Indmeldelse er 
først gældende, når friskolen har givet skriftligt tilsagn om dette. Vi er bekendte med Fole Friskole & 
Naturbørnehaves betaling- og gebyrregler, og er indforstået med at begge forældre hæfter for betaling. 
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Fole Friskole & 
Naturbørnehave gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel m.v. som fremgår af 
hjemmesiden. 
 

- at være bekendt med indsigtsretten, hvor man på forespørgsel har ret til at blive oplyst om formålene 
med behandlingen samt hvem oplysningerne vil blive videregivet til.  
 

Undertegnede giver hermed samtykke til følgende: (sæt kryds) 
 

      Samtykke til, at eleven/barnet må transporteres efter gældende færdselslovens regler i privatbil eller i 
      Fole Friskole & Naturbørnehaves busser ført af andre forældre, lærere eller andre af institutionens 
      kendte personer. Eleven/barnet medbringer selv evt. selepude. 
 

      Samtykke til, at eleven/barnet i forbindelse med ud-af-huset aktiviteter forlader Fole Friskole &    
      Naturbørnehave 
      Til fods 
      På cykel 
 
      Samtykke til, at forældremyndighedsindehaverens / forældremyndighedsindehavernes oplysninger  
      registreres, da disse oplysninger er nødvendige, for at Fole Friskole & Naturbørnehave kan indskrive 
      eleven/barnet samt for at kunne informere om institutionens og elevens/barnets forhold. 
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- I forbindelse med synliggørelse af Fole Friskole & Naturbørnehaves tilbud, hverdag m.v. offentliggøres 
billeder i forskellige sammenhænge, herunder forskellige sociale medier. Fole Friskole & Naturbørnehave 
offentliggør kun harmløse billeder af elever og børn. Det afgørende kriterium i forbindelser med vurdering 
af eventuel offentliggørelser er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet 
eller krænket, f.eks. i markedsføring eller andet kommercielt øjemed. For at kunne offentliggøre billeder, 
hvor eleven eller barnet tydeligt kan blive identificeret, skal Fole Friskole og Naturbørnehave have et 
samtykke hertil. Der gives hermed samtykke til, at Fole Friskole & Naturbørnehave må anvende fotos og 
videoklip, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier: 
      Fole Friskole & Naturbørnehaves hjemmeside 

 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves facebook 
 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves instagram 
 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves digital infotavle 
 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves foldere 
 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves skoleblad 
      Fole Friskole & Naturbørnehaves plakater 

 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves invitationer 
 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves annoncer 

      Fole Friskole & Naturbørnehaves pressemeddelelser 
 

      Dagspressen / ugeaviser 
 

      Radio 
 

      Samtykke til, at Fole Friskole & Naturbørnehave må videregive klasselister/informationslister, hvorpå 
      oplysninger om eleven/barnet og forældre fremgår.   
      Navn 
      Folkeregisteradresse   
      Telefonnummer 
      E-mail adresse 
              
      Samtykke til, at Fole Friskole & Naturbørnehave må indhente personoplysninger fra tidligere 
      skole/børnehave. 
 
      Samtykke til, at Fole Friskole & Naturbørnehave må indhente oplysninger fra udtalelser udarbejdet af 
      Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende eleven/barnet. 
 

      Samtykke til, at Fole Friskole & Naturbørnehave kan anvende de helbredsoplysninger, der er blevet   
      videregivet til os af forældre, eller som vi har fået af tredjepart. 
 

      Samtykke til, at personfølsomme oplysninger behandles af personer underlagt tavshedspligt.      
      
      Samtykke til, at personfølsomme oplysninger opbevares, behandles og videregives så længe som det af    
      statistisk og tilskudsmæssige grunde er nødvendigt. 
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Tilbagekaldelse: 
 
Fole Friskole & Naturbørnehave gør opmærksom på, at samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal 
rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. 
 
 
Fælles forældremyndighed:______      Ene forældremyndighed:______ 
 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive. 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(dato)                                         (Underskrift, forældremyndighedsindehaver) 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(dato)                                          (Underskrift, forældremyndighedsindehaver) 
 
 
 
 

       
      


