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Skriv dit barn op 
som elev på Lukasskolen

Skole

Skolestart

Dit barn

Barnets navn:

Barnets adresse:

Nuværende klassetrin:

Ønsket dato for skolestart:

Der må indhentes relevant info fra tidligere skole/institution både mundtligt og skriftligt.

I klasse:

Nuværende/tidligere institution eller skole:

De første 6 tal i CPR-nummeret:

Telefonnummer til hjemmet:

Udfyld denne blanket og underskriv den. Så kan du tage den med på 
skolen eller sende den på mail til kontoret@lukasskolen.dk



lukasskolen.dk fyldt med værdi

Søskende

Mor

Far

Forældremyndighed

Mors navn:

Fars navn:

Mors stilling:

Fars stilling:

Telefon – arbejde:

Telefon – arbejde:

Mors adresse:

Fars adresse:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Mailadresse:

Mailadresse:

Har eleven andre søskende, der er elev på Lukasskolen eller er skrevet op til skolen? Hvis ja, udfyldes nedenstående.
Navn på søskende, deres fødselsår og klassetrin de går i:

Fælles Mor Far
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Udfyldes af skolen

Samtykke

Kirkelige tilhørsforhold:

Barnets læge: Lægens telefonnummer:

Evt. sygdomme, der kan påvirke skolegangen:

Dato:

Dato:

Underskrift, mor:

Underskrift, far:

Lukasskolen gives hermed tilladelse til at indhente relevant oplysninger fra TCBU, tidligere skole eller nuværende institution. Det er 
forældrenes ansvar at eleven er forsikret i rimeligt omfang.

Jeg/vi er indforståede med at skemaet opbevares i aflåst skuffe på skolens kontor. Ved afslutning på skolen vil skemaet blive makul-
eret.

Ja NejEleven er optaget?

Elev nr.: Forældre nr.:
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Information

Bekræftelse

Dato:

Dato:

Underskrift, mor:

Underskrift, far:

•  Inden optagelsessamtalen på Lukasskolen vil man blive bedt om at udfylde et oplysningsskema. Det er vigtigt for Lukasskolen at 
kende alle elever, så godt som muligt, så at vi kan sikre at alle lærere og pædagoger er klædt optimalt på til opgaven, og kan sikre 
jeres barn en god opstart på skolen. Opstart betinger, at skoleleder, lærere og pædagoger skønner at barnet er skoleparat eller at 
skolen kan opfylde barnets behov.

•  Oplysninger om elevernes navn og cpr nr. deles via Uni-login Brugeradministration med diverse online-undervisningsportaler, som 
skolen har lavet databehandleraftaler med. Disse bruges i den daglige undervisning til fraværsregistrering, samt test- og karakter-
givning.

•  Oplysninger om elevens og forældrenes navne, adresser og telefonnumre fremgår på klasselister og kontaktlister på Lukasskolens 
lukkede intranet, som alle skolens ansatte, elever og forældre har adgang til med en kode.


