INDMELDELSE TIL

KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE

HUSK AT INDBETALE INDMELDELSESGEBYR PÅ 500,- KR.
Ved manglende gebyrindbetaling er tilmeldingen ikke gyldig.

Ønsker at gå i 9 kl. ______ 10. kl. ______ 10 Å. ________

i skoleåret: 20______ / _______

Endelig valg af 10. klasses tilbud foretages i foråret inden skolestart

Du skal vælge mellem følgende musiktilbud: klassisk sammenspil

rytmisk sammenspil

Elevens fulde navn: ___________________________________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________________________
Postnummer: ______________ By: ________________________

Cpr. Nr. ________________________________________

Elevens statsborgerskab: ________________________________________
Kommune: _______________________________________________
Nuværende skole: _______________________________________ Elevens mobil nr.: _____________________________
Dato: ________________

Elevens underskrift: _________________________________________________________

Hvilke instrumenter spiller du på? (sang er også et ”instrument”) _______________________________________
Jeg kender skolen fra:_________________________________________________________________________________________
Nedenstående skal udfyldes og underskrives af begge forældre, hvis der er fælles forældremyndighed.
Det gælder også selvom man er skilt.

Mors navn: _______________________________________________________

Mors cpr.nr.: ___________________________

Mors tlf. arb.____________________ Mors mobil:________________________ Tlf. hjemme: ________________________
Adresse:________________________________________________________________________________________________________
Mail til mor: ____________________________________________________________________________________
Fars navn: ________________________________________________________Fars cpr.nr.: ______________________________
Fars tlf. arb____________________ Fars mobil:__________________________ Tlf. hjemme:_______________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________________________
Mail til far: _____________________________________________________________________________________
Dato: _________________________ Underskrift mor: _____________________________________________________________
Dato: _________________________Underskrift far: _______________________________________________________________

Vi skriver desuden under på, at vi har accepteret de gældende optagelsesvilkår

Optagelsesvilkår
Skolen bekræfter pr. mail, at eleven har en plads. Inden endelig optagelse skal eleven have været
på besøg på skolen, i forbindelse med et af vore INFO-arrangementer.
1. Indmeldelsesgebyr:
Indmeldelsesgebyret er på 500 kr. (tilbagebetales ikke) og indbetales ved aflevering af indmeldelsen.
Eleven har en plads, når skolen har modtaget indmeldelsespapirer samt gebyr.
2. Opstartsgebyr:
Udgør 2.000 kr.(skoleår 19/20) og indbetales til skolen ca. 1. september året før det tilmeldte
skoleår. Ved optagelse senere end et år før betales gebyret 14 dage efter optagelse. Dækker
udgifter til visa, kor t-shirt mm. Gebyret tilbagebetales ikke
3. Skolepenge:
Skolepengene er 2.595 kr. pr. uge x 42 uger i skoleåret 2019/20 (inkl. udlandsrejse).
4. Midlertidig afbrydelse af efterskoleopholdet:
Eleven kan med forstanders tilladelse få fri til deltagelse i familiebegivenheder og til speciallæge/tandlægebesøg, hvis de ikke kan afvikles på fridage. Elevfravær på grund af sygdom kræver ikke
udmeldelse af skolen, hvis eleven modtager undervisning i hjemmet/på sygehuset.
Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture m.v. skal eleven midlertidig
udmeldes af skolen. Ved midlertidig afbrydelse af opholdet gælder følgende: der betales 4.500 kr.
pr. uge til dækning af skolens tab af skolepenge og tilskud. Den normale uge betaling bortfalder.
5. Afbrydelse af opholdet i utide:
Afbrydelse af opholdet fra skolens side forudsætter brud på skolens regler, lovovertrædelse,
eller at eleven trods advarsel udviser en adfærd, der er uforenelig med deltagelse i et
efterskoleophold.
Ved afbrydelse skal betales til og med udgangen af den uge, hvor afbrydelsen finder sted samt et
afbrydelsesgebyr på 2000 kr. Det er uden betydning om det er skole eller forældre, der tager
beslutningen.
6. Erstatning:
Eleven skal erstatte de skader, som eleven evt. forvolder. Elevens forældre/værge er selv forpligtet
til at erstatte skader forvoldt af eleven. Eleven skal under opholdet være omfattet af forældrenes
familieforsikring.
7. Div. tilladelser:
Vi giver tilladelse til:
§ at skolen udleverer en elevliste til øvrige elever og forældre. Listen indeholder elevens
navn, adresse og forældrenes tlf. numre
§ at jeres mailadresser må ses af andre forældre
§ at der må tages billeder af eleven, der bl.a. lægges på skolens hjemmeside, Facebook mm.
§ at der må udleveres lister med elevens navn og adresse mm. i forbindelse med opholdet her
på skolen til f.eks. personale og skolefotograf
§ at skolefotografen må tage billeder og udlevere billedpakke til eleven
Der vil inden opstart blive udleveret en skolekontrakt, der skal underskrives af elev + forældre og
afleveres.

