Opskrivningsblanket til ”TEAM 10”
Holbæk Private Realskoles 10. Klassetilbud
Kære ansøger til ”TEAM 10” Realskolens 10. klassetilbud.
I Realskolens ”TEAM 10” lægger vi stor vægt på elevernes personlige udvikling, en positiv
indgangsvinkel, ansvarlighed, en god omgangstone, samt respekt og hensyntagen overfor
hinanden, så de unge mennesker kan vokse og udvikle sig i trygge og faste rammer og
derved får et godt fundament, når de herfra skal videre i tilværelsen.
En meget væsentlig del af værdigrundlaget er derudover at styrke elevernes pligt- og
ansvarsfølelse for at passe skolearbejdet så omhyggeligt som muligt.
Vi anser ”TEAM 10” som værende en virksomhed og den primære arbejdsplads, hvor man
med rettidig omhu passer sit daglige arbejde; - fritidsjob og fritidsinteresser skal og må
være anden prioritet når man frekventerer ”TEAM 10”. Man kan således ikke få fri for at
passe sit fritidsjob.
Da vi anser valg af skole for at være en meget vigtig beslutning vil du blive indbudt til en
samtale med afdelingsleder- & klasseleder Jesper T. Brønnum – en såkaldt
”optagelsessamtale” – hvor du yderligere vil blive informeret, ligesom der vil blive spurgt
ind til dine overvejelser vedrørende at tage ”TEAM 10” på Realskolen. Du vil også her få
mulighed for at spørge ind til konceptet og konditionerne for vores ”TEAM 10” på
Realskolen.
Du skal komme alene til denne samtale – forældrene er ikke indbudt til optagelses samtalen.

Helle Martensen

Jesper Toftebo Brønnum

__________________
Skoleleder

______________________
Afdelingsleder

Navn på ansøger:____________________________________

Ønskes optaget i skoleåret:_______________________________

Udfyldes af skolen:
Dato for første henvendelse:______________________
Dato for modtagelse af optagelsesblanket:___________________
Optagelsesdato:____________________

1

Ansøgers fulde navn:_______________________________________________
CPR nr._________________
Ansøgers folkeregisteradresse___________________________________
Postnummer og by:____________________________________________
Ansøgers bopælskommune:_____________________________________
Ansøgers statsborgerskab:_______________________________________
Ansøgers modersmål:___________________________________________
Ansøgers mobil nr.______________________________________________
Ansøgers mailadresse:___________________________________________
Ansøgers tidligere skole:__________________________________________
Hvad er årsagen til at du ønsker at benytte dig af lige netop Realskolens 10. Klassetilbud?_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hvor har du fået kendskab til Realskolen?___________________________________
____________________________________________________________________
Hvordan trives du på din nuværende skole mht. venner og klassekammerater?______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hvordan er dit forhold til lærerne på din nuværende skole?_________________________
________________________________________________________________________
Fagligt standpunkt:
(Evt. kopi af standpunktsblad ell. Andet)
________________________________________________________________________
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Forældre data - Mor:
Fulde navn:_____________________________________________________
CPR nr.:_______________________________________________________
Forældremyndighed – ja:_____ Nej:_____
Folkeregisteradresse:___________________________________________________
Postnummer & by:________________________________________________
Telefon:______________________ Mobil:_______________________
Mailadresse:_________________________
Stilling:_____________________________ Arbejdsplads:__________________________
Arbejdstelefon:________________________________________
Statsborgerskab:________________________ Modersmål:________________________
Forældre data - Far:
Fulde navn:_____________________________________________________
CPR nr.:_____________________________________
Forældremyndighed – ja:_____ Nej:_____
Folkeregisteradresse:___________________________________________________
Postnummer & by:________________________________________________
Telefon:____________________ Mobil:____________________________
Mailadresse:_________________________
Stilling:_____________________________ Arbejdsplads:_________________________
Arbejdstelefon:________________________________________
Statsborgerskab:________________________ Modersmål:________________________
OBS: Er der tale om delt forældremyndighed bedes det noteret ned hvem der fortrinsvis
har den daglige kontakt til skolen.________________________________________
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Særlige bemærkninger:
Allergi:_______________________________
Sukkersyge, besvimelse, mm.________________________________________________
Diagnoser – ADHD, tourette-syndrom, asberger-syndrom mm.:______________________
Andet:___________________________________________________________________
Har ansøger haft kontakt til PPR – (Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning?)__________________
Hvis ja, hvilken årsag?______________________________________________________
________________________________________________________________________

Har der i det forudgående skoleforløb været særlige foranstaltninger omkring ansøger?
________________________________________________________________________

Hermed gives samtykke til, at Realskolen må indhente oplysninger om ansøgeren fra
SSP, PPR, tidligere skole, tidligere lærere, klasselærere, UU-Vejleder, mm.
________________________________________________________________________

Underskrift Mor
_____________________

Underskrift far:
_______________________

Underskrift ansøger
_ ___________________

___________________________________________________________________________
Holbæk Private Realskole – Absalonsvej 25 4300 Holbæk tlf. 59 43 12 15 mail: hpr@realskolen.dk
Afdelingsleder: Jesper Toftebo Brønnum - Mobil: 30 33 99 02. Mail: jb@holbaek-realskolen.dk
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