Indskrivningsskema til Fritidsklubben - 2017/18
Karlsminde, Græsted Hovedgade 29, 3230 Græsted
Tilmelding til
KARLSMINDE

Elevens CPR nr.:

Elevens navn:

Elevens adresse:

Postnr./by:

Tlf. nr.:

Elevens mobilnr:

Email:
(Blokbogstaver)

Skolens navn:

Elevens klasse:

Moderens CPR nr.:

Moderens navn:

Moderens mobil:

Arbejdssted:

Tlf. arb.:

Faderens CPR nr.:

Faderens navn:

Faderens mobil:

Arbejdssted:

Tlf. arb.:

Hvem har forældremyndigheden?

Moderen:

Faderen:

Hvis man ønsker at blive udmeldt af Fritidsklubben, skal det ske skriftligt enten på:
pladsanvisning@gribskov.dk eller ungdomscenter@gribskov.dk
(Ved udmeldelse er fristen løbende måned + 30 dage)

Den:
Underskrift (forældre- eller værges underskrift)

Begge sider skal udfyldes
Sendes, mailes (husk også at maile bagsiden) eller afleveres på nedenstående adresse
Kanutskivej 5 – 3200 Helsinge – Tlf. 7249 9999 – ungdomscenter@gribskov.dk - www.gribskov-ungdomsskole.dk

Elevens CPR nr.:

Elevens navn:

Sæt kryds:
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Giver hermed tilladelse til at offentliggøre fotografier af mig i
forbindelse med Gribskov Ungdomsskole
Nej fotografier af mit barn, må ikke bruges offentligt på nogen måde

Knallertkørsel på ungdomsskolens område (ikke på vejen)
(Der køres naturligvis med styrthjelm og under opsyn)
Må ikke køre på knallert

Kørselstilladelse til, at mit barn må transporteres i bil
af en medarbejder i Gribskov Ungdomsskole. (Der skal naturligvis benyttes sele)
Nej - Gribskov Ungdomsskole må ikke køre med vores barn

Børn og unge i Gribskov Kommunes skoler og institutioner er ikke omfattet af en
kommunal ulykkesforsikring.
HVAD BETYDER DET FOR DIT BARN
Det betyder,at dit barn ikke længere er forsikret gennem kommunen.
KOMMUNENS ANSVAR
Har kommunen erstatningsansvaret for skaden,dækker kommunen selvfølgelig stadig for de
skader der er sket. I de tilfælde er det kommunens ansvarsforsikring,der dækker.
I skoler og institutioner er det personalets ansvar at føre forsvarligt tilsyn med børnene.
Sker der skade på børnene eller deres ting, og kan skaden føres tilbage tilsvigtende tilsyn,
er det kommunen som er erstatningsansvarlig.
Tyveri af barnets tøj eller andre ting er ikke omfattet af ansvaret for tilsyn.Her dækker kommunens
forsikring ikke. Det er i disse tilfælde familiens egen indboforsikring,der i givet fald kan dække.

Den:
Underskrift (forældre- eller værges underskrift)

Kanutskivej 5 – 3200 Helsinge – Tlf. 7249 9999 – ungdomscenter@gribskov.dk - www.gribskov-ungdomsskole.dk

