Samtykkeskjema
Avtale inngått mellom Skoleskipet Gann, org nr 970230459, 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 epost adresse
til foresatte. De har til enhver tid innsynsrett i data som
er registrert.
Myndig elev
Skolen har personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse til foresatte (pårørende)
i Iskole frem til eleven er myndig. Hvis du er 18 år når
samtykkeskjema undertegnes, behøves ikke underskrift
fra foresatte i tillegg. Hvis du fyller 18 år i løpet av skoleåret, trenger vi en bekreftelse fra deg om de foresatte
fortsatt skal være del av samarbeidet og kommunikasjonen med skolen.
Nytt samtykkeskjema/avtale kan utstedes etter fylte
18 år. Du kontakter skoleleder om dette.
Om innbetalinger
Foresatte sammen med eleven forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen gitte frister. Ved vesentlig
mislighold av avtalen vil føre til purregebyr, inkassovarsel
og deretter rettslig inkasso.
Oppsigelse av skoleplass
Ved oppsigelse av skoleplass, betales oppholds- og
skolepenger for den måneden du slutter og påfølgende
måned. All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig og
det må betales skolepenger i oppsigelses tiden selv om
du 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. Det betyr at vi arbeider og lever i et fellesskap
hvor vi må ta et særlig hensyn til hverandre. Skolens Ordensreglement og skolens Sikkerhetsreglement forklarer
hvilken orden og oppførsel som skal gjelde for elevene
på Skoleskipet Gann. Ved å skrive under på dette samtykkeskjemaet bekrefter du (og evt. dine foresatte) at du
har forstått og akseptert, og skal etterleve, ordens- og
sikkerhetsreglementene som gjelder for skolen
(jfr. Ordensreglementet og Sikkerhetsreglementet).
Bruk av pc og mobiltelefon
Jeg forplikter meg til å installere programmer som skal
brukes i undervisningen, og ikke bruke PC/mobil til annet
enn skolearbeid i undervisningstiden.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke PC eller mobil til
mobbende, voldelig, rasistisk, pornografisk eller okkult
formidling. I undervisningstimene skal mobilen være i
mobilhotell og PC i hvilemodus inntil lærer gir annen
beskjed.
Brudd på instruksen medfører at PC eller mobiltelefon,
kan bli inndradd for en periode.
Andre regler (Sett kryss)
Jeg har lest og forstått skolens ordensreglement,
sikkerhetsreglement og skolens daglige rutiner.
(se www.gann.no)
Jeg aksepterer at det ved enkelte anledninger blir
tatt bilder hvor jeg er med - og som kan publiseres.
Eleven kan ved enkelte anledninger sitte på i
ansattes privatbil (Gjelder elever under 18 år)

Jeg forplikter meg til ovenstående samtykke skjema/avtale
Elev sted, dato, signatur:
Foresatte 1 sted, dato, signatur :
Foresatte 2 sted, dato, signatur :
Ved to foresatte skal begge signere.
Eleven er over 18 år - foresatte trenger ikke å signere
Faktura blir sendt til epost oppgitt i akseptskjema.
Ønsker du faktura sendt hjem pr.post ta kontakt så ordner vi det mot et fakturagebyr på 50,-.
Signert samtykkeskjema/avtale legges ved i akseptskjema når du takker ja til skoleplassen.

