Børne UNI :: Ansøgningsskema

UDFYLDES AF BØRNE U.N.I
Modtaget ansøgning:

____________________

Modtaget ventelistegebyr:

____________________

Sendt bekræftelse på ansøgning/betaling:

____________________

□ Kontoret/initial___
□ Kontoret/initial___
□ Kontoret/initial___

Ansøgning om optagelse på Børne UNI
Sendes til Info@borneuni.dk eller afleveres på skolens kontor.

Barnets navn:

________________________________________________________

Cpr.-nr.: ___________________________

Adresse:

_____________________________________________________________________________________________

Postnr.:

________________

By: ________________________________________________________________________

Forventet skolestart i BH-klasse, år: __________________ (det årstal barnet fylder 6 år)
Børne UNI er en lokal skole, og vi har et stort ønske om at styrke dette ved at bede dig/jer være opmærksomme på, hvor stor betydning
det har for dit/jeres barn, at skolekammeraterne bor i nærheden.
SKAL KUN UDFYLDES, HVIS DIT BARN ALLEREDE GÅR I SKOLE:
Nuværende skole: ____________________________________________________ Nuværende klassetrin: ______________
Ønsker start: □ Hurtigst muligt - eller - □ 8. klasse (anfør hvilket skoleår) ___________
BEMÆRK: Skoleudtalelse eller elevplan skal indhentes forud for eventuelt optagelsesproces.
Moders navn:

________________________________________________________

Cpr.-nr.:

Adresse/postnr./by indhentes automatisk via CPR-/Folkeregisteret.

_____________________
Anfør alle 10 cifre

Modersmål.: _____________________
Anfør KUN hvis andet end dansk

Email:

________________________________________________________

Mobiltlf.:

_____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------Faders/
partners navn:

________________________________________________________

Cpr.-nr.:

Adresse/postnr./by indhentes automatisk via CPR-/Folkeregisteret.

_____________________
Anfør alle 10 cifre

Modersmål.: _____________________
Anfør KUN hvis andet end dansk

Email:

________________________________________________ ______

Mobiltlf.:

_____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------Forældremyndighed (sæt kryds):

□ Mor

□ Far/partner

□ Fælles

Søskende (går allerede/har gået på Børne UNI):
Navn:

________________________________________________________

Skolestart i BH-klasse, år: ____________

Søskende (som ønsker optag på Børne UNI senere): Husk at udfylde separat ansøgningsskema – og bemærk at opskrivning SKAL ske
mens bror/søster går på skolen, for at søskendegarantien kan bibeholdes.
Det er vigtigt, at du/I læser skolens optagelseskriterier på hjemmesiden. Med din/jeres underskrift gives samtykke til, at skolen må
indhente adresseoplysninger via CPR-/Folkeregisteret. Det er alene din/jeres pligt at holde skolen opdateret med de korrekte
kontaktoplysninger; mobil samt mailadresse. BEMÆRK at der kan være op til 4 ugers behandlingstid, før vi sender jer en bekræftelse
på modtagelsen (både ansøgning og betaling skal være os i hænde, før vi kan behandle ansøgningen).
Ventelistegebyr på 400 kr. indsættes på konto 8411-0002007074 – anfør barnets FULDE NAVN samt ÅRSTAL FOR SKOLESTART eller
NUVÆRENDE KLASSETRIN (anciennitet på ventelisten følger dato for indbetalingen). Med henvisning til Persondataloven anbefaler
vi at ansøgningen sendes til skolens adresse eller afleveres på kontoret.
Dato: _______________

Forældres eller værges underskrifter: _____________________________________________________

Dato: _______________

Forældres eller værges underskrifter: _____________________________________________________

Børne UNI :: Ansøgningsskema

Betalingsvedtægter (uddrag)
Opskrivning på venteliste
Ved opskrivning af et barn på Børne UNI betales 400 kr. Herved står barnet som aktiv på skolens venteliste til skolestart eller det
aktuelle trin.
Hvis eleven, på opskrivningstidspunktet, går i 7., 8. eller 9. kl., skal der ikke betales ventelistegebyr.
Optagelse og depositum
Ved optagelse på skolen betales et depositum på 9.000 kr. Beløbet tilbagebetales ved ophør på skolen (eventuelle restancer i
skolepengene vil blive fratrukket tilbagebetalingen).
For skolestart (august) i 0.-9. klasse er depositum opdelt i to rater, på henholdsvis 2.000 kr. og 7.000 kr. Hvis man fortryder at have
sagt ja til pladsen, før den 5. september i det aktuelle skoleår, refunderes de 2.000 kr. ikke.
Skolepenge
Der betales skolepenge forud, i kalenderårets tolv måneder. Beløbet er 2.291 kr. for skoleåret 2019/20 og forventes at stige med
1,5% årligt.
Alle indbetalinger skal ske til skolens konto i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr. 0002007074.

Optagelseskriterier – for skolestart 0. klasse (uddrag)
Ønsker du at skrive dit barn på venteliste til skolestart i 0. klasse, kan du gøre det fra barnet er født og har fået et CPR-nr.
Kriterierne er som følger: Søskende til børn der allerede går på skolen har altid
fortrinsret, såfremt de er kendte af skolen senest den 1. september året inden
barnet skal påbegynde skolestarten.
Derudover prioriterer vi børn fra lokalområdet, Vesterbro og det nærmeste
Frederiksberg og Valby. Det tredje parameter er anciennitet, som er dato hvor
indbetaling af opskrivningsgebyret er registreret i vores bank.
Lokalområdet defineres ved at gå på www.krak.dk
Vælg ruteplan, tast A: skriv startpunkt ”Valdemarsgade 14, København V” og B:
skriv slutpunkt ”barnets primære adresse”, vælg cykel som køretøj.
Såfremt afstanden ikke overstiger 2.0 km, er barnet bosiddende i lokalområdet.

Bemærk at optagelseskriterierne, i forhold til anciennitet, er ændret fra og med skolestart 2021, altså gældende for børn der er
født i 2015 og senere:
Som hovedregel gælder det, at et barn starter i 0. klasse, i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år (er barnet født i 2015, skal det
starte i skole i august 2021). Vurderingen om hvor vidt et barn vil profitere ved at starte tidligere eller senere, sker i samarbejde
mellem børnehave, forældre og skole (er dette aktuelt, vil ancienniteten på ventelisten automatisk blive justeret).
Ancienniteten på ventelisten til det enkelte skolestartsår udgøres af antallet af dage fra barnets fødselsdag til datoen hvor
indbetaling af opskrivningsgebyret er registreret i vores bank. Er barnet født 10.02.2015 og opskrivningsgebyret betalt 13.03.2015,
er anciennitetstallet 30 + 3 = 33 (en måned tæller 30 dage). Det betyder, at jo lavere anciennitetstal, des større chance for optag.

