Anmodning om indmeldelse i

IDRÆTTEN FRITIDSHJEM
Ryttergårdsvej 135 3520 Farum
www.idraettenfarum.dk

ØNSKER OPTAGELSE PR.:_____________________________________________________
BARNETS navn:
Cpr-nummer:

Børnehave:

MODERENS navn:
Adresse:
Telefon:
Arbejdsplads:
E-mail:
FADERENS navn:
Adresse (hvis forældrene ikke bor sammen):
Telefon:
Arbejdsplads:
E-mail:

Cpr.nr:
Arbejdes telefon:

Cpr.nr:
Arbejdes telefon:

Skole:
Læge:

Klasse
Telefon:

Er barnet under medicinsk behandling:

Ja:

Nej:

Evt. beskrivelse af særlige forhold som Idrætten skal have kendskab til, angives på bagsiden, og behandles fortroligt i hht. regler om tavshedspligt.

Barnets søskende:
Navn:
Institution:
Navn:
Institution:
Navn:
Institution

Fødselsdato:
Fødselsdato:
Fødselsdato:

Dato:
Forældrenes underskrift:

Modtaget den:

Ved underskrift bevidner man, at have læst side 2.
Venteliste sedlen afleveres på Idrætten.
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Opskrivning og optagelse af børn på Idrætten.
Opskrivning og optagelse af børn sker ved personlig henvendelse på Idrættens Fritidshjem samt
Idrættens fritids- og ungdomsklub, man skal aflevere en venteliste seddel i hvert hus og efter
nedenstående principper.
Den kommunale pladsanvisning, visiterer ikke børn til Idrætten.
Venteliste/principper for skolebørn fritidshjem og fritid- og ungdomsklub.
 Yngre søskende til nuværende børn på Idrætten har fortrinsret til ledige pladser.
 Indskrivning af øvrige børn sker efter opskrivningsdato.
 Ekstra ordinært kan børn i særlige situationer/omstændigheder, blive forfordelt.
Venteliste/principper for kommende skolebørn på fritidshjemmet:
 Yngre søskende til nuværende børn på Idrætten har fortrinsret til ledige pladser.
Fortrinsretten for søskende, bortfalder for opskrivning efter den 1.september året før skolestart.
 Ligelig kønsfordeling mellem drenge og piger.
 Ekstra ordinært kan børn i særlige situationer/omstændigheder, blive forfordelt.
 Hvis man ikke får en plads på Idrætten, til sit kommende skolebarn, og man stadigvæk
ønsker at være på ventelisten for skolebørn, skal man kontakte fritidshjemmet og aftale at
man fortsat er på ventelisten for skolebørn, senest 1. juni indeværende år.
Kommende skolebørn:
I efteråret, året før skolestart, får forældrene besked, om barnet er optaget, det kommende forår
på fritidshjemmet. Men henover foråret, kan der ske rokader og opstå pladser på fritidshjemmet. Vi
giver ikke besked til de børn, som ikke har fået plads på Idrætten fritidshjem.
I forårsperioden, gerne til 1.maj optages børn på fritidshjemmet, som skal begynde skolegang
efter sommerferien på Solvangskolen.
Optagelses datoen, sker i samarbejde, med Furesø kommunes pladsanvisning.
Ved optagelse på Idrætten får forældrene et log ind til I-portalen. I- portalen er et elektronisk indkrydsnings system hvor børnenes stamkort, tilladelser til kørsel, foto m.m. og ferie meldinger skal
opdateres.
Det er forælderens pligt, at opdatere disse oplysninger i I-portalen.
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