Indmeldelse og stamkort for MammenFri vuggestue og -børnehave
Barnets navn:

Cpr. Nr.:

Adresse:
Dato du ønsker dit barn skal starte:

Cpr. Nr.:
E-mail:
Arbejdsplads tlf.:
Tlf. nr.:

Mobil nr.:

Cpr. Nr.:
E-mail:
Arbejdsplads tlf.:
Tlf. nr.:

Mobil nr.:

Adresse:
Arbejdsplads:
Evt. samlevers navn:
Forældremyndighedsindehaver (sæt ring):

Fælles

Henvendelse ved sygdom eller lign.:
1
2

Tlf.:
Tlf.:

Mors navn:
Adresse:
Arbejdsplads:
Evt. Samlevers navn:

Fars navn:

Læge:

Adresse:

Tlf.nr.:

Tandlæge:

Adresse:

Tlf. nr.:

Mor

Far

Dato for sidste
stivkrampevaccination:

Særlige hensyn, allergi., faste aftaler el. lign.:

Evt. tidligere daginstitutioner:

Søskende:

Fødselsdato:

Konto nr. til indbetaling af indmeldelsesgebyr på 500 kr.
Reg.: 9381 Kontonr.: 0001844415
Barnets CPR-nr. skal påføres som reference ved overførslen.

Evt. daginstitution:

Samtykker (sæt ring):
MammenFri skal have tilladelse til at kunne indhente oplysninger fra eventuelle tidligere pasningstilbud
og/eller fra PPL (Pædagogisk Praksis og Læring) for at kunne tilgodese barnets trivsel bedst muligt.
Ja

Nej

I forbindelse med synliggørelse af MammenFri har vi brug for skriftligt samtykke til at
offentliggøre billeder og videoer, hvor jeres barn er identificerbart, på MammenFris hjemmeside,
Facebookside samt reklamemateriale til markedsføring.
Ja

Nej

I forbindelse med ture ud af huset har MammenFri brug for tilladelse til, at jeres barn kan transporteres
med følgende:
Offentlige transportmidler og private busselskaber:
Ja
Nej
Privatbiler:

Ja

Nej

MammenFri udarbejder og videregiver infolister til forældre for at I som forældre kan tage
kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
Hermed ønsker MammenFri tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn,
adresse, telefonnr. og e-mail adresse.
Ja

Nej

I forbindelse med pædagogstuderende fra VIA University College, gives samtykke til, at disse må benytte
billeder, video, interviews o.lign. af jeres barn til brug i forbindelse med projekter, som en del af studiet.
Alle oplysninger anonymiseres snarest muligt efter indhentningen og vil blive destrueret efter endt projekt.
Ja

Nej

MammenFri gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes
skriftlig henvendelse til kontoret herom.

Dato:

Forældreunderskrift:

