
Samtykkeskjema/avtale 1 (2)
Avtale inngått mellom Skoleskipet Gann, org nr. 970 230 459,  ved skoleleder, elev og foresatte

Personopplysninger
Jeg samtykker i at skolen har registrert personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post
adresse, personnummer og annen relevant informasjon om elev. Eleven har til enhver tid rett til innsyn i
egne opplysninger. De registrerte dataene brukes til å ivareta elevens sikkerhet og undervisningssituasjon.

Jeg samtykker i at skolen har registrert personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post
adresse til foresatte. De har til enhver tid innsynsrett i data som er registrert.

Ved mislighold av avtalen
Foresatte, samt elev over 18 år, forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene. Videre må
de være innforstått med at ved vesentlig mislighold av avtalen, vil skolen anse avtalen som brutt og heve
avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved skolen.

Oppsigelse av skoleplass
Ved oppsigelse av skoleplass, betales  oppholds- og skolepenger for den måneden eleven slutter og
påfølgende måned. All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig, og det må betales skolepenger i
oppsigelsestiden selv om eleven slutter ved skolen før oppsigelsestidens utløp.

Adferd/sikkerhet
Skoleskipet Gann tilbyr både danning og utdanning og benytter skipet MS Gann som bosted og pedagogisk
virkemiddel. Dersom eleven har utilbørlig adferd eller blir mistenkt for bruk av rusmidler, kan kapteinen
avgrense rettigheten for tilgang til skipet. Dette er ikke en avstraffelse, men en konsekvens med hensyn til
sikkerheten. Jfr. “Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip”. Dette skal ikke påvirke
elevens mulighet for full kompetanse i hht. fagplanen for VG1 TIP/Elektro eller VG2 Maritime fag.

Bilder
Jeg samtykker i at skolen kan bruke bilder jeg er med på, på skolens nettsider/sosiale media og
reklamepresentasjoner:  Ja  /  Nei  (sett ring rundt ønsket svar).

Andre regler
Jeg har gjort meg kjent med og vil følge skolens ordensreglement, sikkerhetsreglement,
skolens daglige rutiner og instruks for PC - og mobiltelefonbruk (se: www.gann.no)

Myndig elev
Jeg samtykker til at skolen har personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
til foresatte (pårørende) etter at jeg har blitt myndig.
Etter fylte 18 år, ønsker du at foresatte fortsatt skal ha tilgang til its-learning  -læringsplattform/info. fra
kontaktlærer :  Ja  /  Nei (sett ring rundt ønsket svar).
Nytt samtykkeskjema/avtale kan utstedes  etter fylte 18 år. Eleven kontakter i så fall skoleleder om dette.

Jeg forplikter meg til ovenstående samtykkeskjema/avtale.

Elev Sted, dato, signatur
se side 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Samtykkeskjema/avtale 2 (2)

Jeg ønsker tilgang til its-learning -læringsplattform/info. fra kontaktlærer:  Ja  /  Nei  (sett ring rundt ønsket 
svar). Min e-post er: 
Annen e-post jeg ønsker skolen skal benytte:_____________________________________

Jeg samtykker til at skolen har registrert personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post 
adresse til foresatte (pårørende) etter at elev har blitt myndig.

Jeg forplikter meg til ovenstående samtykkeskjema/avtale (2 sider)

 Foresatte 1      Sted, dato, signatur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg ønsker tilgang til its-learning -læringsplattform/info. fra kontaktlærer:  Ja  /  Nei  (sett ring rundt ønsket 
svar). Min e-postadresse er: 
Annen e-postadresse jeg ønsker skolen skal benytte:_____________________________________

Jeg forplikter meg til ovenstående samtykkeskjema/avtale (ved to foresatte skal begge signere).(2 sider)

Foresatte 2 Sted, dato, signatur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skolefaktura

Kryss av for ett av disse alternativene:

 ______  Jeg ønsker å få den månedlige fakturaen sendt hjem pr. post (Fakturagebyr kr. 50.-)
 ______  Jeg ønsker å få den månedlige fakturaen på e – post.

E-post adresse for betaling av skolefaktura: ___________________________________

Signert samtykkeskjema/avtale sendes snarest i retur til:
Skoleskipet Gann, Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg eller på e-post til: post@gann.no eller på web. 

Skoleskipet Gann, Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg.
Tlf: 51 85 48 60, skipet: 99 09 88 89,

  Bankgiro: 2801 50 07739, Org.nr.: 970 23 0459 post@gann.no, www.gann.no


