ANSØGNINGSSKEMA

Foto af
ansøgeren

Ansøgningen gælder skoleåret:

7. klasse

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Klasse - sæt X:
Elevens fulde navn:
Adresse:

Cpr.nr.:

Postnr./by:

Kommune:

Mobil:

Mors navn:

Cpr.nr.:

Adresse:
Forældremyndighed: Ja:

Nej:

Postnr./by:
Tlf.nr.:
Fastnet

Mobil

Fars navn:

Arbejdstelefon

Cpr.nr.:

Adresse:
Forældremyndighed: Ja:

Nej:

Postnr./by:
Tlf.nr.:
Fastnet

Mobil

Arbejde

Information om personoplysninger i forbindelse med indmeldelse
Rønde Privatskole har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse
med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens
forpligtelser som skole.
På skolens hjemmeside www.roende-privatskole.dk findes yderligere oplysninger om:
• Formålet med indhentning af personoplysninger
• Regler for videregivelse af personoplysninger til andre
• Tidsrum for opbevaring af personoplysninger
• Den registreredes rettigheder
Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens politiker i forhold til indhentning,
videregivelse, opbevaring og de registreredes rettigheder.

Skolegang:
Elevens nuværende skole:
Klasse
Eleven har på:
Aflagt afgangsprøve
År
Eleven er udgået af:
Fra klasse

År

Evt. kopi af ansøgerens seneste standpunkts- eller prøvekarakterer vedlægges.

Eventuelle søskende, der i forvejen går på Rønde Privatskole:

Navn

Klasse

Navn

Klasse
Bemærkninger:

Underskrift
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om
at melde barnet ind på skolen. 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. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at
informere skolen herom.

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

_________________
Dato

________________________________________
Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Praktiske oplysninger
Indskrivningsgebyr
Sammen med ansøgningen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Indmeldelsesgebyret skal indbetales
inden én måned fra opkrævningen, hvis indmeldelsen skal være gældende. Beløbet refunderes ikke.
Indmeldelsesgebyr
Eleven til 7. - 10. klasse betaler et indmeldelsesgebyr på 4.400 kr. Dette beløb dækker startpakke med
undervisningsmateriale, administrationsgebyr og skolepenge for juli måned det år eleven afslutter sin
skolegang på Rønde Privatskole.
Priser for skoleåret 2021/22
Skolepengene for 7., 8. og 9. klasse er 1665 kr. pr. måned og 10. klasse er 1717,- kr. pr. måned,
skolepengene reguleres årligt med 2% ved skoleårets start.
Der betales månedsvis forud i 12 måneder fra august til og med juli.
Indbetalinger
Indmeldelsesgebyr og skolepenge opkræves via Nets(PBS).
Søskenderabat
Skolen giver søskenderabat på undervisningsafgiften: 25% for andet barn og 50% på hvert af de følgende.
Tilskud
Det er muligt at søge et beskedent fripladstilskud fra staten til delvis dækning af undervisningsafgiften til
elever, der ikke er henvist af en offentlig myndighed. Tilskuddet skal søges inden 1. september og beregnes
i henhold til forældrenes økonomiske forhold og fratrækkes skolepengene januar til juli.
Desuden er der mulighed for at søge fripladstilskud gennem bestyrelsen. Kontakt kontoret for nærmere
information.
Ture og ekskursioner
Sammen med skolepengene opkræves et månedligt beløb til dækning af betaling for ture og ekskursioner,
der er en del af undervisningen.
7. klasse
130 kr.

8. klasse
165 kr.

9. klasse
165 kr.

10. klasse
220 kr.

Udmeldelse
Ved udmeldelse vil man blive opkrævet skolepenge for den efterfølgende måned, som udmeldelsen er sket.
Der bliver ikke refunderet penge fra indmeldelsesgebyret. Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret.
Bøger og IT
Skolen udleverer alle skolebøger, herunder Microsoft Office365.
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