INNSKRIVING - GRUNNSKOLEN I HAUGESUND
Skjemaet sendes ……………………… skole innen 15. oktober.
Skole
………………………………………………. Skole

Elev
Barnets fornavn

mellomnavn

| Etternavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

| Poststed

Foreldre
Mors fornavn

| Etternavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon privat

Fars fornavn

| Etternavn

| Poststed

Telefon arbeid
Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr.

E-post

Mobiltelefon

Telefon privat

| Poststed

Telefon arbeid

Mobiltelefon

Hvis mor og far ikke deler bopel, kryss av i rubrikkene under slik at skolen har nødvendige opplysninger
vedrørende foreldreansvar og daglig omsorg.
Felles
foreldreansvar
Foreldreansvar
alene
Daglig omsorg

JA

NEI

MOR

FAR

MOR

Delt omsorg

FAR

Andre som etter foreldrenes skriftlige samtykke kan ha rett til opplysninger om barnet (skriftlig samtykke må
vedlegges i forhold til hva samtykket omfatter)
Fornavn

| Etternavn

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon privat

| Poststed

Telefon arbeid

Mobiltelefon

Tilknytning til barnet:
Fornavn

| Etternavn

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon privat

| Poststed

Telefon arbeid

Mobiltelefon

Tilknytning til barnet:
Andre opplysninger
Har barnet annet morsmål enn norsk?
Nei

Ja

Hvis ja, hva er barnets morsmål? ……………………………………………….

Dersom barnet har annet morsmål enn norsk, kan barnet ha rett på særskilt norskopplæring, to-språklig
fagopplæring og/eller morsmålsundervisning. Skolen kartlegger aktuelle elever og veileder foreldre.
Hvilket statsborgerskap har barnet:
Norsk

Annet Hvis annet, hvilket? …………………………………………………………

Har barnet gått i barnehage?
Nei

Ja

Hvis ja, hvilken barnehage?

……….………………………………………………………………….
Samtykker du / dere i at skolen innhenter opplysninger om barnet fra barnehagen?

Ja

Nei

Andre opplysninger dere mener det er viktig at skolen får kjennskap til:

FLYTTING - Husk å gi beskjed til skolen dersom det blir endring i adressen innen skoleåret starter.
Vi skal i løpet av året flytte til:
Ny adresse gjelder fra:

Påmeldingsfrist for skolefritidsordningen (SFO) er 15. mars. Påmeldingsskjema sendes ut på nyåret.
Skjemaet vil også bli lagt ut på kommunens og skolens hjemmeside.

____________________________________
Sted, dato

_______________________________
Foreldres underskrift

________________________________________
Foreldres underskrift
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