
Ønskes optaget (angiv årstal):  ___________________   Klassetrin: _____________     
 
Nuværende skole/børnehave:   ________________________________________________ 

Barnets fulde navn:   __________________________________________________________ 

Barnets Cpr.nr.:  ______________________                                                                                                                              
                            ja         nej  
Har barnet haft hjælpeforanstaltninger i børnehave/skole 
                                      
Har der været kontakt pædagogisk/psykologisk rådgivning         
  
Barnets adresse: ______________________________________________________________ 

Barnets bopælskommune:  ____________________________________________________ 

Navn på evt. søskende på skolen:   ____________________________________________ 

Evt. søskende, der søger om optagelse:  _______________________________________ 

Mors navn:   _________________________________________Cpr. nr.:__________________ 

Stilling:  ___________________________   Email:  __________________________________ 
                
Adresse:  ______________________________________________________________________ 

Telefon: arbejde ______________  mobil ______________  hjemme _______________ 

Fars navn:  __________________________________________Cpr. nr.:__________________ 

Stilling: ____________________________   Email  __________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________________ 

Telefon: arbejde ______________  mobil ______________  hjemme _______________ 
 
Skolen må tage kontakt til børnehave/skole/PPR med hen-            ja        nej 
blik på at indhente udtalelse om barnets skolegang. 

________________________________                       ___________________________________                                                                 
 dato og underskrift mor                                               dato og underskrift far               

   Hareskovens Lilleskole 
  Skovbovænget 124 - 2750 Ballerup - 4498 8210 - mail@hareskovens-lilleskole.dk

Ansøgning om optagelse på Hareskovens 
Lilleskole (der skal udfyldes et skema for hvert barn)

Dato for modtagelse 
(udfyldes af skole):

e

mailto:mail@hareskovens-lilleskole.dk
mailto:mail@hareskovens-lilleskole.dk


I tillæg til ovenstående bedes I besvare nedenstående spørgsmål:  

• Hvorfor ønsker I jeres barn på Hareskovens Lilleskole, og hvorfra har I kendskab til 
skolen. 

• Hvad er jeres barn god til? 
• Hvad kan jeres barn godt lide at beskæftige sig med? 
• Går jeres barn til noget i sin fritid? 
• Hvordan fungerer jeres barn i sociale sammenhænge? 
• Hvordan trives jeres barn på evt. skole/institution? 
• Har jeres barn kammerater på skole/institution?  
• Har jeres børn kammerater, som de ses med i fritiden? 
• Har jeres børn udfordringer af nogen slags i institution/skole i forhold til 

kammerater eller voksne? 
• Har barnet f.eks. været udsat for mobning eller anden mistrivsel i børnehave eller 

skole? 
• Har jeres barn personlige udfordringer af nogen art? 
• Har jeres børn fysiske udfordringer i form af allergi eller andre sygdomme? 
• Hvis jeres barn allerede går i skole, hvordan klarer han/hun sig fagligt? 
• Andet I har lyst til at tilføje? 

Med venlig hilsen 
Frank Jensen 
skoleleder 
Hareskovens Lilleskole 

 
 


