
Kære forældre
Der er nogle ting, som vi gerne vil bede om jeres holdning til - dels fordi vi skal og dels fordi vi er nys-
gerrige.

1. Vi kan komme ud for, at vi gerne vil bruge billeder på hjemmesiden og sociale medier, som dit/jeres 
barn figurerer på. Det skal vi bruge din/jeres tilladelse til.

2. Hvis dit/jeres barn har behov for at komme til lægen, skal barnet måske køres. Vi har brug for din/
jeres godkendelse til at køre med barnet - godkendelsen gælder i alle sammenhænge.

3. Mit barn må gerne bruge de på skolen opsatte trampoliner/ramper efter de retningslinjer, som er 
gældende. Brug af redskaberne er på eget ansvar og skolen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle 
skader.

4. Hvis mit barn skal have E-sport giver jeg tilladelse til at spille de spil, som vælges - også selvom 
aldersmærkningen er over mit barns alder (det er svært at finde populære spil for vores aldersgruppe). 
Er der spørgsmål til spillene, kan Frederik Enevoldsen kontaktes.

5. Vi bruger Google Drev/ G-Suite i undervisningen. Vores samarbejdspartner ønsker, at I godkender, at 
jeres barn må bruges de programmer og apps, som ligger i pakken.

5. Vi vil gerne vide, om barnet er ordblind. Sæt derfor kryds i et af nedenstående felter

6. Vi vil gerne oprette en forældrebank, hvor vores indestående er jeres erhvervserfaringer. Det kan 
nemlig være, vi kunne få brug for at trække på jer i forbindelse med praktik, studievejledning, erhvervs-
opgaver eller erhvervsbesøg. Så vi håber, I vil fortælle, hvad jeres beskæftigelse er

Med min underskrift giver jeg Grejsdalens Efterskole lov til at praktisere de felter, der er krydset af.

forældre-underskrift elevens navn

Ja, mit barn er 
testet ordblind

Jeg er i tvivl og 
vil gerne have 
barnet testet 

Nej, mit barn er 
ikke ordblind

Mors erhverv

Fars erhverv

Evt. bonusmors erhverv

Evt. bonusfars erhverv


