
Indmeldelse på Egense Friskole 

____________________________________________________ ________________________
Barnets navn CPR

__________________________________________ ________________________
Folkeregisteradresse Nuværende børnehave/skole 

__________________________________________ ________________________
Postnummer By Klassetrin

__________________________________________________________________________________
Har der været kontakt til eller foreligger der vurdering fra PPR/tale-/hørepædagog/fysioterapeut eller lign.
Skriv dato & emne. 

_________________________________________________________________

Tilmelding til SFO

Tilmelding til SFO: Ja Nej

 
A: Fuld tid               B: 15 timer C: 10 timer                       D: 5 timer 

E: Morgenpasning
____________________________________________________________________

Tilmelding til skolebus

1- 9 km 200 kr. mdr.            10-15 km 300 kr. mdr. 16-25 km. 400 kr. mdr.
10 turskort 130 kr.
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Oplysninger om forældre 

______________________________________ ____________________________
Mors navn Mors  CPR

__________________________________________________________________________________
Mors folkeregisteradresse 

____________________________________ ________________________
Mors E-mail Mors telefon (privat/arbejde) 

_______________________________________________________________________________
Fars navn Folkeregisteradresse 

_____________________________________ _______________________
Fars E-mail Fars telefon (privat/arbejde) 

_____________________________________
Fars CPR

Forældremyndighed: Fælles           Mor Far 

_________________________________________________

Andet 

Billeder taget i forbindelse med aktiviteter på Egense Friskole, hvorpå barnet optræder, må anvendes på
skolens hjemmeside, i informationsmateriale om skolen, avisartikler og lignende: Ja           Nej

Der gives tilladelse til barnet må benytte offentlige transportmidler og/eller kørsel med skolens bus,
forældre og ansatte i forbindelse med aktiviteter vedr. undervisning og lignede: Ja          Nej 

______________________________________________________________________________
Andre oplysninger vedrørende særlige behov i forbindelse med sygdom, medicin, kost, allergi,
specialundervisning, mv. 

______________________________________________________________________________
Barnets læge og tlf.nummer

Ved underskrivelse af denne blanket, giver jeg/vi tilladelse til at Egense Friskole kan kontakte PPR
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og/eller tidligere skole/daginstitution for at indhente relevante oplysninger om barnet. Ved underskrivelse
bekræftes samtidig, at skolens betalingsbetingelser (som anført på bagsiden/ næste side) er læst og
accepteret. Indmeldelsen skal underskrives af den/de forældre, der er forældremyndighedsindehaver(e). 

Forældres underskrift Dato 

Forældres underskrift Dato 

Betalingsinformationer 

1. Skolepenge. Bestyrelsen fastsætte beløbsstørrelse af betaling af skolepenge og skolefritidsordning, jf. skolens
vedtægter §3 & §14 stk. 5. Skolepenge udgør d. 1.8.2020 kr. 850 for et barn, 110 kr for 2. barn og 100 kr. for
efterfølgende børn. Alle priser pr. mdr.
- Fuldtid: kr. 1030,
- Morgenpasning & 20 timer eftermiddag inkl. søskenderabat: kr. 630,-
- Morgenpasning inden skole (ingen søskenderabat): kr. 210,-
- 20 timer eftermiddag: kr. 830,-
- 15 timer eftermiddag: kr. 730,-
- 10 timer eftermiddag (ingen søskenderabat): kr. 630,-
- 5 timer eftermiddag (ingen søskenderabat): kr. 400,-

Alle beløb som er anført her, kan reguleres af bestyrelsen pr. 1. januar. De gældende takster findes til
enhver tid på skolens hjemmeside. 

2. Søskenderabat. Det er fastsat af bestyrelsen, at forældre med flere indmeldte børn i
skolefritidsordning eller Egense Friskoles Naturbørnehave, opnår søskenderabat. Der betales for den
dyreste institutionsplads/modul og kr. 620 i betaling af de efterfølgende institutionspladser/modul pr.
barn. 

3. Depositum. Der skal betales depositum ved indmeldelse, svarende til tre måneders skolepenge.
Depositum udgør d. 1.8.2020 for et barn kr. 2550 kr. og for flere børn indmeldt kr. 2850 kr. Barnet
betragtes som indmeldt, når der er indbetalt depositum, hvorefter der sendes underskrevet kopi af
indmeldelsesblanket retur, som kvittering for indmeldelse ved Egense Friskole. Depositum kan man efter
endt skolegang anmode om at få retur efter fradrag af div. udgifter i forbindelse med skolegangen.
Udbetaling af depositum sker ved kreditnota, efter førstkommende bestyrelsesmøde efter endt
skolegang eller udmeldelse. 

4. Betaling. Betaling af skolepengene og betaling til skolefritidsordning, betales som anført på tilsendte
fakturaer eller hver den 1. i måneden eller først følgende bankdag. Skolepenge opkræves i 12 måneder.
Betaling til skolefritidsordning opkræves i 11 md. Juli er betalingsfri. Forældrene forpligter sig ved
indmeldelse på skolen til at tilmelde betalingen til betalingsservice eller fast bankoverførelse. Henstand
med skolepengene kan kun ske efter henvendelse til skolelederen eller bestyrelsen. I det skoleår hvor
barnet går ud af 7. klasse, betales skolepenge sidste gang i juni måned. Skolepenge, depositum og
betaling for skolefritidsordning betales til skolens konto i Merkur Bank 8401-1019332. Betalingen foregår
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forud (kvartalsvis, halvårligt, helårligt, efter aftale med skolens regnskabsfører. Som udgangspunkt starter
betalingen kvartalsvis, med mindre andet aftales. 

5. Udeblivelse af betaling. Ved udeblivelse af betaling i mere end 15 kalenderdage efter forfald
udsendes påmindelse. Efter 25 kalenderdage udsendes rykker med indkaldelse til møde med
skolelederen, hvor aftale for det videre forløb lægges. Ved misligholdelse af den indgåede aftale
mellem skoleleder og forældre, kan det efter bestyrelsens vurdering, være nødvendigt at inddrage
betalt depositum, når den samlede restance udgør 3 måneders skolepenge. Ved efterfølgende
hæftelser/restancer, kan disse efter bestyrelsens vurdering overgå til inkasso. 

6. Udmeldelse. Udmeldelse af skolen skal ske skriftligt til skolen med 1 måneders varsel til den
første i en måned. Det indbetalte depositum kan modregnes i betaling af skolepenge i
opsigelsesperioden eller det kan doneres til skolen. Dato - Depositum modtaget 

________________________________________________________
Skolelederens underskrift Dato 

________________________________________________________
Forældrenes underskrift  og dato
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