Building Global Citizens

Søknad om inntak til Trondheim International School
Vennligst fyll ut dette skjema så nøyaktig som mulig.
All informasjon som oppgis til skolen, er konfidensiell og vil bli oppbevart i skolens arkiv/database.
Personlig informasjon som er nødvendig for å ivareta opplæringen vil bli lagret og behandlet i samsvar
med kravene i Personopplysningsloven §§8 og 9.

Opplysninger om eleven
Etternavn:

Fornavn:

Mellomnavn:

Fødselsdato
D M
Å
/
/

Søker om inntak i _______ (måned), ________ (år)

Adresse:

Opplysninger om familien – Mor:
Navn:

Hjemmeadresse/ postnummer:

Telefon privat:

Mobiltelefon:

E-post:

Opplysninger om familien – Far:
Navn:

Hjemmeadresse/ postnummer:

Telefon privat:

Mobiltelefon:

E-post:

Relevant informasjon i forbindelse med inntak:
Har barnet søsken på Trondheim International School? Ja

Nei

Hvis ja, vennligst oppgi navn og fødselsdato.

Navn

Har barnet gått på en International Baccalaureate
skole? Dokumentasjon på denne skolegangen må fremvises,

Ja

Nei

Har barnet gått på en engelskspråklig
skole i mer enn 6 måneder (førskole inkludert)?

Ja

Nei

Er barnet engelskspråklig?

Ja

Nei

Har barnet engelsk som et tilleggsspråk?

Ja

Nei

Fødselsdato

hvis barnet blir tilbudt en plass ved Trondheim International
School.

•

•

Regelmessig bruk av engelsk sosialt
Har gått på en engelskspråklig skole i mindre enn 6
måneder.

ThIS is an IB world school that creates independent, knowledgeable and caring individual. ThIS fosters life long learners in a safe and supportive environment. ThIS provides academic excellence through
a high quality education. ThIS develops values and skills for the world of tomorrow. ThIS inspires action and contributes to the local, national and international communities

Festningsgata 2, 7014 Trondheim, Norway Telephone: 0047 73 51 48 00 Fax: 0047 73 51 48 01 Email: mail@this.no Web: www.this.no

Building Global Citizens
Ja

Internasjonal
•
•

•

Nei

Barnet har mist en ikke-norsk foreldre.
Barnet har et ikke-norsk pass.
Barn har mist ett morsmål som ikke er norsk.

Trondheim International School tar imot elever i alderen 6 - 16 år.
Gjeldende satser for skolepenger er publisert på vår hjemmeside eller, kan fås ved å kontakte skolen.
Hvis du/dere ønsker å si opp plassen, må vi ha skriftlig beskjed på eget oppsigelsesskjema
minimum 2 hele måneder i forveien. Hvis ikke, vil du/dere bli fakturert for de to påfølgende hele
månedene fra den dato vi mottar oppsigelsen. Dere kan finne oppsigelsesskjemaet på www.this.no.

Hvis barnet ikke får plass til skolestart eller omgående, vil han/hun bli satt på venteliste. Foreldre/
foresatte må gi skriftlig beskjed dersom barnet ikke skal stå på venteliste. Nytt søknadsskjema må
sendes inn for hvert skoleår. Prioritering av søkere er regulert i våre inntakskriterier, som du finner på
vår hjemmeside: www.this.no .Trondheim International School har åpent inntak.

Navn – mor (Vennligst bruk blokkbokstaver)
Signatur

Dato/sted

Jeg bekrefter herved at all informasjon som er gitt i denne søknaden
er korrekt.

□

Tick if yes.

Navn – far (Vennligst bruk blokkbokstaver)
Signatur

Dato/sted

Jeg bekrefter herved at all informasjon som er gitt i denne søknaden
er korrekt.

□

Tick if yes.

Kontaktinformasjon:
Addresse (besøks- og postadresse): Trondheim International School, Festningsgata 2, 7014 Trondheim
Kontortelefon:
Åpningstider kontor:
E-post:
Hjemmeside:
Fylles ut av skolen:
Søknad mottatt:

(0047) 73 51 48 00
08.00 – 16.00
office@this.no
www.this.no
Dato

Svar om mottatt søknad sendt:
Inntaksdato:

ThIS is an IB world school that creates independent, knowledgeable and caring individual. ThIS fosters life long learners in a safe and supportive environment. ThIS provides academic excellence through
a high quality education. ThIS develops values and skills for the world of tomorrow. ThIS inspires action and contributes to the local, national and international communities

Festningsgata 2, 7014 Trondheim, Norway Telephone: 0047 73 51 48 00 Fax: 0047 73 51 48 01 Email: mail@this.no Web: www.this.no

