Indskrivning af barn /elev på

Midtjyllands kristne Friskole
Til vuggestue - børnehave - skole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning - Tlf. 97 12 36 77 - Mail: mkf@mkf.dk - www.mkf.dk

Oplysninger om barnet / eleven:
Navn (kaldenavn understreget)

Fødselsdato og år

Adresse

Sprog (modersmål)

Postnr.:

By

Telefon (privat)

Husk at melde adresseænding til skolen, så længe eleven står på venteliste.
Husk også at meddele, hvis barnet / eleven ikke længere ønsker at være skrevet op til en plads.

Tilmelding til

Klassetrin

Sæt X

Ønsket optagelsesdato

Vuggestuen
Børnehaven
Skolen

Begge forældre
Mor
Far

Barnet / eleven går i øjeblikket i følgende institution / skole:
Hjemmets læge:

Mor

Barnet bor hos

Telefonnr.:

Navn:

Mobilnummer

Adresse:

Forældremyndighed

Mailadresse:

Telefon arbejdssted

Stilling og arbejdsted

Far

Navn:

Mobilnummer

Adresse:

Forældremyndighed

Mailadresse:

Telefon arbejdssted

Stilling og arbejdsted

Evt.

Navn:

Alder

Institution / Skole

søskende,
- alder
- går i
følgende
institution
eller skole.
Øvrige oplysninger af relevans for institutionen /skolen, f.eks. sundhedsmæssige oplysninger, tidligere specialundervisning,
kontakt med PPR, handicaps m.v. Disse oplysninger er vigtige for at give barnet / eleven så god en start og hverdag
som muligt i institutionen og skolen. Brug evt. bagsiden.
Der ingen væsentlige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger:

Skolens vedtægter fås ved henvendelse til kontoret.

Dato og underskrift:

Evt. klasse

Optagelseskriterier:
Generelt gælder for både vuggestuen, børnehaven og skolen:
Søskende til nuværende børn i både vuggestue, børnehave og skole tilbydes først plads,
derefter optages børnene i den rækkefølge, som de er tilmeldt MkF.
Derfor er det vigtigt, at få børnene skrevet op så tidligt som muligt.
Depositum:
Der betales ikke depositum ved indmeldelse af børn på MkF.
Derimod opkræves et depositum 9 til 6 måneder før elever skal begynde på MkF i O., 9. og
10. klasse. De øvrige klassetrin er der normalt intet depositum.
Ledige pladser kan ikke reserveres, men besættes snarest muligt efter ovenstående
princip.
Et barn optaget i vuggestuen eller senere er garanteret en plads på MkF helt til
10. klasse.
Erfaringsmæssigt er der altid ledige pladser bl.a. i O. (børnehaveklasse), 9. og 10. klasse forud for et
nyt skoleår. Elever optages på disse klassetrin efter ovenstående princip.
NB! I tilfælde af fuldt hus f.eks. i børnehaven kan søskende ikke optages, men står på venteliste.

Aldersgrænser:
Vuggestue: 0 år til 2 år og 9 måneder.
Børnehave: 2 år og 9 måneder til skolestart
O. klasse: Børnene starter normalt i O. kl. i
det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

