
Til skolens brug: Dato:  søskende:    

copenhagen city school, gl. kongevej 15 C, 1610 københavn v, tlf. 3325 2248 
mail: info@cityschool.dk. besøg os på cityschool.skoleporten.dk 

 

 

 

Indmeldelse 
 

skoleåret: 20  - 20  Klasse:  

barnets cpr. nr.                                                 

fornavn(e)       

 
 
køn: pige  dreng   

efternavn     

adresse:    
 

postnummer: by:    
 

barnets fødested:    nationalitet:    

kulturel baggrund   sprog der tales i hjemmet     

barnet bor hos: begge forældre  mor  far  andre, skriv relation   

forældremyndighed: begge forældre   mor  far    

barnets mor: fornavn   efternavn    
 

cpr. nr.    

kulturel baggrund     

nationalitet  

beskæftigelse    

mobilnr.  arbejdstelefon     

mail  ____________________________________

barnets far: fornavn                                              

cpr. nr.     

kulturel baggrund      

efternavn  

nationalitet   

beskæftigelse     

mobilnr.  arbejdstelefon     

mail  _                                                      

for elever i 0. kl til og med 3. klasse, skal barnet tilmeldes SFO (skolefritidsordning) ja nej         

ekstra kontaktperson i nødstilfælde: Bruges kun hvis vi ikke kan komme i kontakt med forældre, 
men det er vigtigt, at vi har mindst en person udover forældrene: 

navn  tlf.  relation    



Til skolens brug: Dato:  søskende:    

copenhagen city school, gl. kongevej 15 C, 1610 københavn v, tlf. 3325 2248 
mail: info@cityschool.dk. besøg os på cityschool.skoleporten.dk 

 

 

 

søskende på skolen: 
 
navn  klasse  

navn  klasse   

søskende på ventelisten: 

navn  klasse  

navn  klasse     

Har barnet været i kontakt med PPR? (pædagogisk psykologisk rådgivning) ja  nej  

Hvis ja, giver jeg skolen lov til at indhente oplysningerne  ja  nej    

Er der nogle fysiske og /eller psykiske faktorer, eller noget andet som skolen skal være 
opmærksom på, og tage hensyn til? 

 
 
 

Kun for ansøgere, der allerede går eller har gået på en anden skole: 
 
skolens navn by    

 
OBS: En kopi af den nyeste elevplan fra barnets nuværende skole skal vedlægges. Hvis der 
ingen elevplan er, skal I venligst skaffe en udtalelse fra skolen om hvordan eleven har fungeret 
socialt og fagligt. 

anden information: 
 
Send venligst en kopi af barnets sundhedskort/sygesikringsbevis eller navne/dåbsattest sammen 
med denne ansøgning. 

Ved at indmelde mit barn, er jeg indforstået med at skolepenge skal betales over BetalingsService 
(BS) 

Udmeldelse fra skolen eller sfo’en sker ved to måneders skriftlig varsel, til sidst i en måned. 
 
Husk altid at melde adresseændring /nye telefonnumre til skolens kontor. Sender vi et brev 
angående ventelisten, hvor vi enten ikke får svar eller modtager brevet retur, bliver barnets 
ansøgning fjernet fra ventelisten. 

 
 
Forældres underskrift  dato    


