SENDES ELLER AFLEVERES TIL SEKRETARIATET SAMMEN MED DOKUMENTATION

ANSØGNING OM SKOLENS FRIPLADSTILSKUD

Alle rubrikker skal udfyldes. Hvis rubrikken ikke er relevant for dig, udfyldes med « intet »
SKOLEÅR: 2019/2020

☐ 1. ansøgning

☐ Fornyelse

Ansøgers fornavn og efternavn: …………………………………………………………….
Nationalitet : …………………………………………………………….
Familierelation til barnet eller børnene, der ansøges om friplads til: ………………………………
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………….
Telefonnr. : …………………………………………………………….
Emailadresse: …………………………………………………………….…………………………………………………………….

OPLYSNINGER OM FAMILIEN
❖

Familiesituation : ☐ Gift / reg.partnerskab ☐ Skilt ☐ Samboende ☐ Enke/enkemand

❖

Sammensætning af hjemmet:
FORÆLDRE 1

FORÆLDRE 2

☐ Enlig

ANDEN

EFTERNAVN
FORNAVN
Fødselsdato
Fødested og land
Børn under
forsørgelse
EFTERNAVN

Fornavn

Fødselsdato

Nationalitet

Bopælsadresse

❖

Antal børn med handicap under forsørgelse.(Efternavn, fornavn, alder og handicappets omfang).
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

❖

Nuværende bolig.
Ejer du / I boligen:
JA ☐
NEJ ☐
Antal kvm : ……………………….
Antal værelser : ……………………….
Antal personer, der bor i boligen : ……………………….

❖

Erhvervsmæssig situation.
FORÆLDRE 1

FORÆLDRE 2

ANDEN

Profession
(hvis du er arbejdsløs, angiv
fra hvilken dato)

Arbejdsgiver
❖

❖

Goder i naturalier.
Goder i naturalier som du modtager fra arbejdsgiver eller fra familien, angiv beløb i Dkk.
bil : ……………………….

electricitet : ……………………….

bolig stillet til rådighed : ……………………….

gas : ……………………….

flybillet : ……………………….

vand : ……………………….

fritidshus : ……………………….

telefon(er) : ……………………….

varme : ……………………….

mad : ……………………….

Støtte til udgifter til skole :
Modtager du i forvejen støtte til betaling af børnenes skolegang ?
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….
Bidragsyder (arbejdsgiver, kommune, …)
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

OVERSIGT OVER DE BØRN DER SØGES FRIPLADS TIL

Efternavn og fornavn

Klasse

Ansøgt fripladstilskud - type *
(Afkryds den type friplads, der ansøges om)

S

S1

SA

D

* Ansøgt fripladstilskud - type :
Skolepenge (S), 1. indskrivning (S1), Udgifter til pasningsordning/ SFO (SA).
Måltid / Kantine (D)

“ Undertegnede (efternavn, fornavn) ………………………………., erklærer på tro og love og bekræfter, at alle
oplysninger i denne ansøgning korrekte og er vidende om, at enhver ukorrekthed eller udeladelse kan
medføre udelukkelse fra fripladssystemet.”
Jeg bekræfter, at jeg være informeret om, at denne ansøgning kun gælder det kommende skoleår, og at
alle ansøgninger vil blive tilintetgjort tre måneder efter modtagelsen.
Underskrift :
Den : ……………………………… Sted : ………………………………

ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE OM INDTÆGTER OG FORMUE
❖

Årlige indtægter og udgifter. Indkomstår 2018 – såfremt der inden indtægt er, skriv 0.
ÅRLIGE INDTÆGTER
Brutto indtægt før ethvert fradrag
Modtaget børnebidrag

Indtægter løsøre (investeringer, aktier, …)
Indtægter ejendom (Lejeindtægt, …)
Andre ydelser, som familien modtager
Totalbeløb for goder i naturalier
(Fri bolig, flybilletter, …)

TOTAL

FORÆLDER 1

FORÆLDER 2

ANDEN

ÅRLIGE UDGIFTER

FORÆLDRE 1

FORÆLDRE 2

ANDEN

Tvungne sociale bidrag
(Sygeforsikring, CFE pension under særlige vilkår)

Indkomstskat
Børnebidrag
TOTAL
❖

Formue i form af ejendom. (Såfremt der ingen formue er, angiv ”0” på linjen/ linjerne).
TYPE

Land-by

Markedsværdi

(Bopæl, fritidsbolig, ejendom, lejlighed, …)

Lånt beløb, der
skal
tilbagebetales

TOTAL

❖

Formue løsøre. (I tilfælde af, at der ingen formue er, angiv ”0” på linjen/linjerne).
TYPE

Beløb

(Aktier, obligationer, livsforsikring…)

TOTAL

❖

Indestående på bankkonti (løbende konti, opsparinger, …)
KONTOTYPE

Bankens navn

Indestående

TOTAL

Jeg erklærer på tro og love, at tallene, som er opgivet her er nøjagtige og fuldstændige. Jeg noterer mig,
at enhver ukorrekthed eller udeladelse kan medføre udelukkelse fra fripladssystemet.
Den …………………………………………… sted ……………………..

Underskrift :

