
 

Ansøgning om optagelse på venteliste 

Ved opskrivning på venteliste til en af vores klasser betales et gebyr på kr. 250,-. Eleven optages først på 
ventelisten, når skolen har registreret betalingen. Gebyret tilbagebetales / refunderes ikke. 

Ved mulighed for optagelse kontakter skolen forældrene for at indkalde dem til en samtale. Derfor skal vi 
have modtaget CPR-numre på barn/børn og forældre. Vi bruger CPR-nummeret til at sikre os, at vi har den 
korrekte adresse. 

Mor Far 

Navn:  Navn:  

CPR-nr.  CPR-nr.  

Stilling:  Stilling:  

Forældremyndighed:  Forældremyndighed:  

Adresse:  Adresse:  

Postnr.:  Postnr.:  

Telefon i hjemmet:  Telefon i hjemmet:  

Telefon på arbejdet:  Telefon på arbejdet:  

e-mail: e-mail: 

 

Mobil mor:  Mobil far:  

 

 Søger min/vores datter/søn:  

CPR-nummer:  

 Nuværende skole:  klassetrin:  

Dato  

 

 Underskrift  Underskrift 
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Betalingsprocedure for Amager Privatskole: 

Skolepenge opkræves over PBS og indbetales forud. Juli er betalingsfri. 

Ved manglende indbetaling indledes følgende rykkerprocedure: 

telefonopkald fra kontoret som påmindelse for betaling af skolepengene brev sendes, hvis der 

ikke er betalt, som telefonisk aftalt. Der sættes en sidste frist på højst 14 dage. 

Samtidig gøres opmærksom på, at udmeldelsen af eleven / eleverne vil ske, hvis betalingen ikke 

finder sted inden fristens udløb. 

Elever kan udmeldes med én måneds varsel til den 1. i en måned, hvis aftalen om betaling 

misligholdes. Depositum refunderes efter evt. tilgodehavende til skolen er trukket fra (skolepenge, 

ikke afleverede bøger etc.). Indbetaling til lejrskole betales tilbage, hvis udmeldelsen sker tre 

måneder inden lejrskoleopholdets begyndelse. 

Udmeldelse 

En udmeldelse skal ske senest den 30 april til slutning af skoleåret, hvis man vil have 
refunderet depositum. Depositum bruges i så fald til betaling af skoleårets sidste to 
betalingsmåneder (maj og juni). 
Lejrskoleindbetaling / -opsparing refunderes ved udmeldelse. Hvis skolen kan finde en 
anden deltager. 

Depositum betales ikke tilbage, såfremt en reserveret plads ikke ønskes benyttet alligevel, 

eller en elev udmeldes midt i skoleåret. 

Udmeldelsen skal være skriftlig.  
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