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INDMELDELSE 

Dagelev 

 
 Hermed indmelder - i.h.t. de på bagsiden anførte betingelser - undertegnede: 
 Mor: 
 navn. :___________________________________________ 

 cpr.nr :____________ - ________ 

 gade :___________________________________________ 

 post nr :__________  by..:_________________________ 

 tlf.nr :____________                      __ 

 e-mail: ____________________________________________ 
 

 Far: 
 navn. :___________________________________________ 

 cpr.nr :____________ - ________ 

 gade :___________________________________________ 

 post nr :__________  by..:_________________________ 

 tlf.nr :_________                    _____ 

 e-mail: ____________________________________________ 
 

 Forældremyndighed fælles forældremyndighed :______ 
  sæt kryds ene forældremyndighed  mor :______ 
   far :______ 
 

 min søn / datter: 
 navn :__________________________________________ 

 cpr.nr :____________ - ________ 

 
 som dagelev på Bogø Kostskole fra  ______ / _______  201__ 
 
 Min søn / datter er i skoleåret 201__ / 201__ elev i ________ klasse 
 Skole / daginstitution:_________________________________________ 

 Kommune :_________________________________________ 

 
  __________________________________ 
  Underskrift 
 
 
 

 
Udfyldes af Bogø Kostskole 
 Deres søn / datter er optaget som dagelev fra den _____ / _____ 201__ i  _____ klasse. 
 

 Bogø, den _______________ 20__  
 
 ______________________________ 
  

http://www.bogoe-kostskole.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
Samtidig med indmeldelsesblanketten medsendes: 
 Dåbs / navneattest 
 Evt. forældremyndighedsattest 
 Evt. udtalelse fra nuværende skole 
 Samtykkeerklæring 
 
  
 
 
 
Eleverne er til enhver tid forpligtet til at følge de af skolen givne regler. 
 
 
 
Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele skal erstattes. Sportsrekvisitter, 
musikinstrumenter, IT-udstyr,cykler m.v., som eleverne medbringer, påtager skolen sig intet ansvar for. 
 
 
 
Der er 11 betalingsterminer pr. år. Bogø Kostskole tilbyder en del ydelser i form af udvalgte lejrture, 
studieture, internationalt samarbejde, sportsarrangementer ekskursioner, biografture m.m.  
I 8.klasse opkræves et tillæg til skolepengene på 150,00 kr. pr. måned, da der her er tradition for en 
udlandstur i forbindelse med internationalt samarbejde. 
 
 Skolepenge udgør i 2018 kr. 1.160 pr. md. i 11 mdr. 

 Skolepengene reguleres januar 2019 

 Søskendemoderation:  

 2. barn: 350 kr./mdr. 

 3. og følgende 450 kr./mdr. 

 Indmeldelsesgebyr på kr. 750. 
 
 
Udmeldelse må ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Såfremt en elev ikke er udmeldt 
1.maj, betragtes det som indmeldelse til det kommende skoleår. Udmeldelse er ikke nødvendig for elever i 
10.klasse. 
 
 
 
 


