
    
      
 
 
 
 
 
     Vi ønsker følgende klassetrin__________________ klasse i skoleåret   
 
      Barnets nuværende skole   
 
      Søskende på skolen nu :      Navn: _______________________________________  Klasse:   

 
 
Elevens fulde navn: _____________________________________________    CPR-nr.:    
 
Adresse: _______________________________________________Postnr._________ By:                
 
Elevens mail:______________________________________ Elevens mobilnummer_____________________ 
      
 
Folkeregisteradresse -  i hvilken kommune:      
 
Folkeregisteradresse hos:  Mor   Far   Forældremyndighedsindehaver:  fælles    mor   far   
    
Skolepenge opkræves som udgangspunkt hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse  
(ønskes andet kontakt os venligst). 
 
Hvilket sprog tales der i hjemmet?:     
 
Mors nationalitet : ____________________________   Fars nationalitet:    
 
 
Mors navn:            Fars navn:    
  
CPR-nr:            CPR-nr:     
             
Adresse:              Adresse:    
 
Postnr./by:             Postnr./by:    
 
Mobi tlf.: _______________________________________           Mobil tlf.: ____________________________________ 
 
Tlf: arbejde: ____________________________________           Tlf. arbejde:__________________________________ 
 
Tlf. privat:______________________________________            Tlf. privat:____________________________________ 
 
Mail-adr.:             Mail-adr.:   
  
 
Aarhus den:            /                20                                         Aarhus den:            /                20 
 
    
Forældremyndighedsindehavers underskrift 1                   Forældremyndighedsindehavers underskrift 2 
 
OBS! For at komme på vores venteliste skal der indbetales et adm.gebyr på kr. 250,00 pr. familie. Beløbet 
kan betales via Mobilepay 85024, via netbank – reg.nr. 5061, konto nr.: 0001101184 eller kontant på 
skolens kontor. Ved betaling er det vigtigt at oplyse: barnets navn, klasse samt skoleår.  
Når vi har modtaget tilmeldingsblanketten samt indbetalingen, vil I modtage en bekræftelse  
herfra om at jeres barn nu er skrevet op på ventelisten. 
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KOCHS SKOLE 
Skt. Johannes Allé 4 

8000 Aarhus C  
Tlf.: 87 321 999 

kochs@kochs.dk 
CVR. 36622628 

 

20. juni 2019 
 
Særligt samtykke grundet GDPR (persondataforordningen). 
 
I har valgt, at jeres barn skal stå på venteliste til eventuel optagelse på N. Kochs Skole. 
 
I den forbindelse har I udfyldt en indmeldelsesblanket, hvor I har oplyst navn, folkeregisteradresse, 
e-mailadresse, telefonnummer og cpr.nr. på forældremyndighedsindehavere. Desuden har I oplyst 
skolen om barnets navn, folkeregisteradresse, cpr.nr. og om barnet har været i kontakt med PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Disse oplysninger registreres i skolens administrative 
systemer. 
 
Oplysningerne beder vi om for at kunne komme i kontakt med de rette 
forældremyndighedsindehavere ved den årlige opdatering af vores ventelister, og for at kunne 
komme i kontakt med jer, når/hvis jeres barn tilbydes en plads på skolen. Kontakten kan være 
telefonisk, pr. e-mail (evt. e-boks) eller i brevform. Når vi beder om en tilkendegivelse af, om barnet 
tidligere har været i kontakt med PPR skyldes det, at vi gerne vil kunne sikre barnet det bedste 
skoletilbud i tilfælde af, at I tilbydes en plads på skolen 
 
Ud over disse almindelige personoplysninger, har vi som skole behov for en række oplysninger, som 
kræver særskilt samtykke fra jer forældre. Det er vigtigt at understrege, at dette samtykke ikke er 
nødvendigt for skolens drift, men alene har til hensigt at styrke det pædagogiske tilbud og at sikre 
en mere smidig skoledag. Et samtykke er derfor helt frivilligt, og har man givet et samtykke, kan det 
altid trækkes tilbage ved henvendelse til skolens kontor.  
 
Jeg/vi giver som forældremyndighedsindehaver mit/vores samtykke til: 
 

- At skolen i forbindelse med en eventuel optagelse af mit barn må indhente oplysninger  
Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt afgivende skole for at sikre det bedste 
skoletilbud. 

 
Forældremyndighedsindehaver 1                           Forældremyndighedsindehaver 2  
 
Navn:                                             Navn: 
___________________________________________            _______________________________________  
 
Hvis I ikke længere ønsker at stå på skolens venteliste eller I ikke længere opfylder betingelserne 
for at stå på skolens venteliste, vil alle registrerede persondata vedrørende jer og jeres barn slettes 
indenfor 1 måned. 
 
Med venlig hilsen  
Kochs Skole 
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