
ANMÄLAN TILL FÖRSTA KLASSEN

som elev till _____________________________
skola                                      fr.o.m  (datum)

Elev
Släktnamn och förnamn flicka

pojke
Personbeteckning

Hemadress

Tel Nationalitet om inte finsk

Modersmål Skolresans längd (km)

Boningsort Immigrationsdag

Vårdnadshavare
Namn far      mor         annan Tel.hem/GSM                     s hemlig

Adress Tel.till arbetet / tjänstetel

Namn far       mor         annan Tel.hem/GSM                     s hemlig

Adress Tel.till arbetet / tjänstetel

Att tillhöra ett religiöst samfund och deltagande i undervisningen  

evangelisk-luthersk                                      ortodox

tillhör inget religiöst samfund och deltar i livsåskådningsundervisningen

tillhör inget religiöst samfund och deltar i ev.luth. religionsundervisningen

annat religiöst samfund, vilket________________________________________________________________________________

Eleven får / får inte delta i religiösa tillställningar som arrangeras av skolan (obehövliga strecka över)

Hälsningar till skolan (ev. allergier, sjukdomar el.dyl)

Lappträsk  ____.____20 __________________________________________________________
Vårdnadshavarens underskrift

Vi anhåller om uppskov för inledning av skolgången för vårt barn

Experter har rekommenderat att vårt barn inleder skolgången som specialelev

Dagvård före skolan              hemma                          familjedagvård                                           daghem

Eleven har haft förskoleundervisning   hemma                    i skolan                          på annat ställe, var?

Får elevens namn, bild och resultat publiceras i medier i samband med skolans evenemang t.ex. tävlingar   JA                           NEJ
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