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Ind- og udmeldelsesskema til  
Overlade Friskole og Børnehus og SFO  
 
 

Barnets navn:        

CPR:         

Folkeregisteradresse:        
 

 

 

Handling (sæt X): 

 Indmeldes   Udmeldes   Pr. dato:    

 Friskole  Klassetrin:    

 Vuggestue   Børnehave  Fuld tid   Deltid (25 timer)  
 

 

 

Handling (sæt x): 

 Tilmeldes   Frameldes   Modulændring  Pr. dato:    

 SFO Heldags  SFO Morgen  SFO Eftermiddag  Frugtordning  
 

 

 

Mors navn:         

Folkeregisteradresse:        

Telefon privat:        

Telefon arbejde:        

E-mail:         
 

 

 

Fars navn:         

Folkeregisteradresse:        

Telefon privat:        

Telefon arbejde:        

E-mail:         
 

 

 

Forældremyndighed:  

 Fælles   Mor   Far 
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Begrundelse for evt. skoleskift: 

         

         

         

         

         
 

 

 

Indhentning af oplysninger: 

Der gives hermed tilladelse til, at Overlade Friskole og Børnehus må indhente oplysninger fra barnets tidligere 

børnehave/skole. 

 Ja  Nej Skolens/børnehavens navn:      

Der gives hermed tilladelse til, at Overlade Friskole og Børnehus må indhente oplysninger fra Børne- og 

Skoleforvaltningen og andre relevante myndigheder, hvis der har været kontakt hertil. 

 Ja  Nej 
 

 

 

Har barnet tidligere haft kontakt til PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning? 

Hvis ja, hvad var henvisningsårsagen? 

         

         

         

         

         

Skulle der senere end denne indmeldelse vise sig behov for henvisning af pædagogisk eller psykologisk 

karakter, skal skolen orienteres herom. 
 

 

 

Helbredsmæssige oplysninger, som Overlade Friskole og Børnehus bør kende til: 
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Kørsel: 

Der gives hermed tilladelse til, at barnet i særlige tilfælde må transporteres i private biler ved ture, udflugter 

m.m. arrangeret af Overlade Friskole og Børnehus. Barnet er fastspændt efter færdselslovens regler, og bilen 

føres af Overlade Friskole og Børnehus eget personale og/eller andre forældre. 

 Ja  Nej 
 

 

 

 

Tilmelding til buskørsel (sæt X): 

 Tilmelding   Afmelding   Pr. dato:      

 Hele året   Vinterhalvåret*   

* Perioden løber fra ugen efter efterårsferien og til og med ugen inden påskeferien. 

 
Transport med skolebussen 
Transport med skolebussen forudsætter følgende ift. ophold på friskolen før og efter kørsel: 
●  At barnet, hvis ikke det er tilmeldt SFO'en, kan begå sig på friskolen uden voksenopsyn. Dette vurderes af 
 friskolens personale. 
●  Hvis barnet ikke kan begå sig uden voksenopsyn, skal det tilmeldes SFO'en eller muligheden for transport 
 inddrages. 
● At der er kapacitet i bussen/på ruten. 
 
Tilmelding 
Det er gratis for alle elever på Overlade Friskole at benytte bussen, dog skal forældrene melde ind til friskolen, 
hvis man ønsker at benytte bussen, så ruten kan planlægges efter det. 
 
Tilmelding til skolebussen sker typisk i forbindelse med optagelse på Overlade Friskole, men kan også ske 
løbende ved at udfylde tilmeldingsblanketten. Til- og framelding skal i øvrigt ske til friskolens mail: 
overladefriskole@gmail.com. 
 
Tilmelding kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads i bussen. Framelding skal ske med én måneds varsel 
senest sidste dag i måneden (eksempelvis har framelding afgivet i perioden 1.-31. oktober virkning fra 1. 
december). 
 
Køreplan m.m. 
Ruter, afhentnings- og hjemkørselstider justeres løbende.  
 
Ved sygdom eller andet fravær skal der gives besked til Holger pr. sms på tlf.: 21 72 44 59 (mandag til torsdag) 
eller til Troels på tlf.: 28 99 52 14 (fredag). 
 
 

 

 

Tilladelse til at forlade Overlade Friskole og Børnehus i skoletiden: 

 Ja  Nej 
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Foto: 

Der gives hermed tilladelse til, at der må offentliggøres billeder og videoklip på Overlade Friskole og Børnehus 

hjemmeside, sociale medier, virksomhedsplan, velkomstfolder, nyhedsbreve og andet informationsmateriale 

fra Overlade Friskole og Børnehus. Desuden også i forbindelse med informationsmateriale hos Overlade 

Friskole og Børnehus samarbejdspartnere: 

 Ja  Nej 

Situationsbilleder fra undervisningen af en gruppe børn kan efter Datatilsynets praksis, offentliggøres på 

Internettet og i det trykte materiale uden skriftlig tilladelse. Dette gælder ikke portrætbilleder af én elev/et 

børnehavebarn – heller ikke klasse-/gruppebillede. Dette kræver en skriftlig tilladelse fra forældre. 

 

 

 

Underskrift: 

 

Dato:          

mor 

 

Dato:          

far 

 

Jeg/vi erklærer os bekendte med Overlade Friskole og Børnehus vedtægter, og er bekendte og loyale overfor 
dens værdigrundlag.  
 
Jeg/vi er blevet oplyst om Overlade Friskole og Børnehus, herunder om forældres pligt til at deltage i 
arbejdsdage og rengøring af skolen.  
 
Jeg/vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist på en måned, som jeg/vi er indforstået med at skulle 
betale, hvis jeg/vi måtte vælge at udmelde barnet af Overlade Friskole og Børnehus med kortere varsel. 
Indmeldelsen er først gældende, når Overlade Friskole og Børnehus har givet tilsagn om dette.  
 
Jeg/vi er bekendt med Overlade Friskole og Børnehus betalings- og gebyrregler. Herunder er jeg/vi 
opmærksomme på, at man skal holde sig orienteret om betaling via Overlade Friskole og Børnehus 
hjemmeside, og at begge forældre hæfter for betalingen. 
 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre skrive under på indmeldelsesskemaet. Ved ene 
forældremyndighed skal den forælder, der har forældremyndigheden alene, skriver under på indmeldelsesske 
 

 
 
 

Overlade Friskole og Børnehus 
Skolegade 7, Overlade  
9670 Løgstør  
 

70 70 71 69  
overladefriskole@gmail.com  
 

www.overlade-friskole.dk 
 
 

http://www.overlade-friskole.dk/

