Indskrivning af barn i SFO

SFO har brug for at indhente personoplysninger om barnet og dets forældre i forbindelse med
indmeldelse.
SFO' en anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde vore forpligtelser som SFO.
Overordnet indsamler vi almindelige personoplysninger om et barn som f.eks. navn, adresse og cpr.nr.
Når vi beder om cpr.nr. på barnet, skyldes dette bl.a. SFO' ens forpligtelser overfor kommunen i forhold
til at kunne søge tilskud.
SFO' en indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør vi for at sikre os de
nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er barnets forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at
kunne informere om SFO' ens og barnets forhold.
SFO' en har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om barnet og dets forældremyndighedsindehavere:

Barnets oplysninger:
Fulde navn:

CPR nr.:

Kaldenavn:
Folkeregisteradresse:
Kommune:

Barnets mor:
Fulde navn:
CPR nr.:
Forældremyndighed:

Ja:

Nej:

Samme adr. som barn:

Ja:

Nej, Adr.:

Telefon nr.:

Arb. tlf.:

E-mail:

Barnets far:
Fulde navn:
CPR nr.:
Forældremyndighed:
Samme adr. som barn:
Telefon nr.:
E-mail:

Ja:
Ja:

Nej:
Nej, Adr.:
Arb. tlf.:

Kontakt person / værge
Fulde navn:
CPR nr.:
Bestikket værge:

Ja:

Nej:

Samme adr. som barn:

Ja:

Nej, Adr.:

Telefon nr.:

Arb. tlf.:

E-mail:

Infolister
SFO’ en har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt
til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
Hermed ønsker SFO’ en tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefonnr. og e-mailadresse.
Der gives samtykke til:
At SFO’en må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.
SFO’ en gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.
__________________________________________________________________________________________
Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige
sammenhæng, herunder forskellige sociale medier.
Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af
eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal skolen have et
samtykke hertil.
Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende
medier:
Skolens hjemmeside
Skolens Facebookside (er der andre sociale medier skal disse nævnes enkeltvis)
Skolens Intra
Foldere og brochure om skolen
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig
henvendelse til skolens kontor herom.

Betingelser
Denne indskrivning er bindende for barnet til SFO start som angivet på side 1.
Der er 7 dages fortrydelsesret på indskrivningen.
Egenbetalingen betales forud hver md. med forfald den 1.
Udmeldelse kan ske skriftligt med 1 md. varsel til den 1. i en måned.
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse i SFO, at forældremyndighedsindehaverne er enige
om at melde barnet ind. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på
denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på
blanketten. SFO kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets tid i SFO’ en ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene
Forpligtede til at informere SFO herom.

Underskrift
Jeg/vi indmelder hermed mit/vores barn i SFO på Filskov Friskole og Børnehave
Dato:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

