INDMELDELSES BLANKET
Barnets for/efternavn(e):
----------------------------------------------------------------------Barnets CPR. Nr.:
----------------------------------------------------------------------Adresse + postnr. + by:
----------------------------------------------------------------------Bopælskommune:
----------------------------------------------------------------------Mors navn: -----------------------------------------Fars navn: --------------------------------------Cpr.nr.:
-----------------------------------------Cpr. Nr.:
-------------------------------------Adresse:
----------------------------------------Adresse:
-------------------------------------Tlf./mobil: ----------------------------------------Tlf./mobil: -------------------------------------Tlf. arbejde: ----------------------------------------Tlf. arbejde: -------------------------------------E-mail:
----------------------------------------E-mail:
-------------------------------------Barnets nuværende dagpleje/vuggestue/børnehave: -------------------------------------------------Barnets læge + tlf. nr.: ----------------------------------------------------------------------Barnet ønskes optaget pr. (kan optages fra 2 år 10 mdr. i md. før det fylder år): --------------Deltidsplads (30t./ugnt./barnet holder fri på fredage): -------------------Fuldtidsplads (45 t./ugnt.): -----------------Ift. sikkerhed og persondataloven ønsker vi tilsagn ift. følgende (sæt kryds):
Vi samtykker, at børnehaven må kontakte dagplejen, vuggestuen eller den
børnehave vores barn forlader, forud barnet begynder i børnehaven
Vi samtykker, at børnehaven må videregive aktuelle oplysninger indenfor det
seneste år, til de skoler børnene efterfølgende skal gå i (sprogvurderinger, indstilling
til PPR (Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning), handleplan m.m.
Vores barn må køre i bybus/egen bus (personalet er oftest chauffører i egen bus; i
denne sidder barnet på en sædepude; barnet skal være fyldt 4 år og veje minimum
15 kg efter gældende regler)
Vores barn må fotograferes til internt brug, børnehavens hjemmeside, lokalblad,
aviser m.m. I.f.m. sammenkomster med friskolen (cykelsponsorløb, morgensang,
drama-opsætning m.m.) kan det forekomme, at billeder (inkl. mit barn), ligges på
friskolens hjemmeside. I disse tilfælde er barnet i ”det offentlige rum”, hvor det
forekommer, at andre forældre ligeledes tager fotos (hvor mit barn kan være med)
Vi samtykker, at billeder af vores barn må hænge frit i bhv., gemmes på IPAD, PC
og som fysiske fotos (også efter vores barn har forladt børnehaven – som en del af
bhv.s historie)
Vores barn må optages på IPAD alene eller sammen med kammerater (til brug af
iagttagelse i pæd. sammenhæng & mini-film til internt brug/små film/forældremøde)
Vi tillader, at børnehaven har en offentlig tilgængelig tlf./legeliste (som ligeledes
mailes til øvrige familier m. tilknytning til bhv.), en navne/adresse/tlf.liste med på ture
ud af huset, ift. aktuelle data på vores barn, os & barnets lægeoplysninger, i tilfælde
af et opstået uheld. Efter endt ture ud af huset, aflåses oplysningerne igen

Hjemmets underskrift:

---------------------------------------------------------

Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming Tlf. 3026 5156 bhv8632@gmail.com
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www.boernehavenilemming.dk

