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Fole Friskole 

Folevej 29, 6510 Gram 

Tlf.: 74822932 / 23968922 

E-mail: lene@folefriskole.dk    www.folefriskole.dk 

Indskrivningsskema 

Dato for ønsket opstart:_________________________ 

Evt. tidligere skole:_____________________________ 

Elevens fulde navn:__________________________________________________Cpr.nr.:_______________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________ 

Evt. søskende i Fole Friskole og Naturbørnehave:_______________________________________________________ 

Elevens læge:_______________________________________________________Tlf.:__________________________ 

Evt. sygdomme/allergier/andre hensyn, der har betydning for elevens hverdag: 
_______________________________________________________________________________________________ 

OBS: eleven skal i skoletiden være dækket af familiens egen fritids- og ulykkesforsikring. 

Forældreinfo: 

Mors navn:__________________________________________________________Cpr.nr.:______________________ 

Adresse (hvis forskelligt fra elevens):_________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________Mobilnr.:____________________    

Arbejdsplads:________________________________________________________Arb.tlf.nr.:___________________ 

Fars navn:___________________________________________________________Cpr.nr.:_____________________ 

Adresse (hvis forskelligt fra elevens):_________________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________Mobilnr.:_____________________    

Arbejdsplads:_______________________________________________________Arb.tlf.nr.:____________________ 

Akutnr.:_______________________ 

Ønsker at benytte friskolens skolebus:______ 

Ønsker at tilmelde vores barn til førskoleforløb på Fole Friskole:______ 

SFO:    Morgenmodul:______      Eftermiddagsmodul:______      Fuldtidsmodul:______      Nej tak:______ 

Det er en forudsætning for elevens indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde 
eleven ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, 
hvis der er fælles forældremyndighed. 

Hvis den ene forældre har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på 
blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. 

Sker der i løbet af elevens skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere 
skolen herom.          Fælles forældremyndighed:_______                Ene forældremyndighed:________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(dato)                                        (underskrift, forældremyndighedsindehaver) 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(dato)                                        (underskrift, forældremyndighedsindehaver) 
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Fole Friskole & Naturbørnehave har brug for at indhente personoplysninger om elever/børn og dennes forældre i 

forbindelse med indmeldelse. 

Fole Friskole & Naturbørnehave anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde institutionens 

forpligtelser som skole og børnehave. 

Overordnet indsamler Fole Friskole & Naturbørnehave almindelige personoplysninger om en elev/et barn som f.eks. 

navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive institutionen. Fole Friskole & 

Naturbørnehave har dog også brug for at indhente elevens/barnets CPR-nummer. Når Fole Friskole & 

Naturbørnehave indsamler CPR-nummer på eleven/barnet, skyldes dette bl.a. institutionens forpligtelser over for 

Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet kan kontrollere, at 

eleven/barnet ikke er registreret på flere skoler/institutioner. 

Fole Friskole & Naturbørnehave indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gøres for bl.a. 

at kunne informere om institutionens og elevens/barnets forhold. Fole Friskole & Naturbørnehave har også brug for 

at indhente forældres CPR-nummer. Dette skyldes bl.a. institutionens forpligtelser og for at sikre nødvendige 

oplysninger i forhold til, hvem der er elevens/barnets 

forældremyndighedsindehaver/forældremyndighedsindehavere.  
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