Furesøgård
Stavnsholtvej 177, 3520 Farum - Tlf. 44 34 13 60 (bedst kl. 14.00-15.00)mail; administration@furesoegaard.dk
Hjemmesider:
www.furesøgård.dk
furesoegaard.iportalen.dk

Indmeldelsesblanket
Alle rubrikker bedes udfyldt, tydeligt – tak! Forældrebetaling foregår via betalingsservice, som I SELV tilmelder
første gang I modtager en opkrævning (Pga. PDPR/ Persondataforordning), se nede…
Hvis der ikke er plads, kommer barnet på venteliste…
Ønsket
indmeldelsesdato

Fritids-klub

Ungdomsklub

(4-6 kl.)

(7-9 kl.)

Skole og klasse (vigtigt!)

Barnets navn

Barnets cpr

Forsørgers navn

Forsørgers cpr

Tlf.

E-mail

Adresse

Postnr. By / Kommune

Ved særlige behov? Sæt et kryds og beskriv bagpå
Ovenstående sender VI til Furesø kommune. Søskenderabat sker automatisk.

Friplads kan I ansøge om på Furesø kommunes hjemmeside, hvis bopæl i kommunen. HUSK!
------------------------------------------------------- Skal IKKE klippes over ;-) --------------------------------------------------------------

Underskriften er samtykke til opbevaring af persondata
(I kan evt. læse om vores persondatabehandling af personfølsomme data (GDPR) på hjemmesiden)

Tilmelding til betalingsservice Betalingen opkræves via PBS, nedenstående skal oplyses.
Foretages af forældrene på https://www.betalingsservice.dk/BS/
Følgende informationer skal udfyldes, hvorefter der skal kvitteres med NemID. Hvis ikke dette på forhånd bliver
gjort, skal tilmelding til PBS foretages ud fra de oplysninger, der fremgår af girokort.

Vejledning: (I behøver ikke at skrive cpr numrene igen - her, fordi de står oppe. Kun i betalingssystemet!)
CPR-nr.

Her indtastes cpr. for den kvitterende forældre

Registrerings- og
kontonummer

Her påføres institutionens kontooplysninger:

Kundenr.

Her indtastes barnets cpr.

PBS-nummer

Her påføres institutionens PBS-nummer:

Deb.grp.nr.

Her påføres institutionens deb.grp.nr.:

Dato

Kontohaverens underskrift:

5301 0000426818

03748359

00450

Hele blanketten afleveres udfyldt på Furesøgård (evt. mail). 3. kl. Indmeldelser vil vi gerne modtage i marts.
I vil efterfølgende modtage en mail fra iPortalen, hvor I skal udfylde barnets stamkort – vigtigt!
Ind- udmeldelse fremsendes til forældreopkrævningen i Accountor.
Børnene besøger os med FFO/F.hj. i april og forældre indbydes til Infomøde i marts og rundvisning i april med
start i klub 1. maj. Se på hjemmesiden…
Udmeldelse sker skriftligt på mail med; navn + CPR med 1 måneds varsel til d. første.
Mailen bekræftes ifht den modtagne dato, tillagt 1 måned til udgangen af en måned.
Venlig hilsen Furesøgård

