Morsø kommune
Ungdomsskolen

Samtykkeerklæring

Morsø Ungdomsskole tager ofte på ture, der er udenfor de normale rammer på Ungdomsskolen.
Derfor vil vi gerne, med jeres tilladelse og oplysninger, tage jeres barn med på vores ture og give
ham/hende en god oplevelse.
Tilladelser
Jeg giver hermed tilladelse til at:
Navn:__________________________________________________________________
CPR-nr.________________________________________________________________
kan deltage i aktiviteter, hvor der indgår:
o
o
o
o
o
o

Kørsel i personalets private biler
Klatreaktiviteter
Kano- og kajakaktiviteter
Windsurfing og SUP (paddleboards)
RIB-bådssejlads, tube og vandski
Svømmeaktiviteter ved fjord eller sø

Kan dit barn svømme 200 meter?

(sæt x)
(sæt x)
(sæt x)
(sæt x)
(sæt x)
(sæt x)

Ja:___
Ja:___
Ja:___
Ja:___
Ja:___
Ja:___

Nej:___
Nej:___
Nej:___
Nej:___
Nej:___
Nej:___

(sæt x)

Ja:___

Nej:___

Helbredsmæssige forhold
Har dit barn helbredsmæssige forhold som kræver særlig medicin eller behandling som Ungdomsskolen skal være opmærksom på?
JA__________(sæt x) NEJ___________(sæt x)
Hvis ja, beskriv venligst:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tilladelserne gælder indtil eleven er udmeldt af Ungdomsskolen, eller indtil forældrene/værgen skriftligt trækker den tilbage.
Deltagelse i ungdomsskoleaktiviteter foregår på eget ansvar.
Morsø Kommune har ikke tegnet en generel ulykkesforsikring for eleverne. Normalt vil det være
familiens egen indbo-, ulykkes- og ansvarsforsikring der dækker.
Dog har Ungdomsskolen tegnet den lovpligtige passageransvarsforsikring, samt følger
Søfartstyrelsens regler og retningslinjer.
Morsø Ungdomsskole har vedtaget følgende forbudsregler:
Alkohol er forbudt at medbringe eller indtage. Overtrædelse af forbuddet vil, foruden informering af forældrene, medføre hjemsendelse
for egen/forældrenes regning.
Narkotika er forbudt at medbringe eller indtage. En overtrædelse medfører politianmeldelse og hjemsendelse for egen/forældrenes
regning.
Energidrikke såsom Redbull, Cult og lign. er det forbudt at medbringe eller indtage.
Hjemsendelse sker først efter dialog med forældrene og ungdomsskoleledelsen.

Kontaktinformation
Forældres/værges navn:
_______________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________
________________________
Dato og elevens underskrift

______________________________
Dato og forældres/værges underskrift

NB: Denne samtykkeerklæring skal være underskrevet og afleveret til Ungdomsskolen eller
dennes repræsentant inden aktiviteten igangsættes.

