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Klostermarksskolen 
                 Aalborg  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Kære elever og forældre med interesse i 10. klasse 2023/24 på Klostermarksskolen 

 
Vi håber, at I har set vores præsentationsvideo om 10. klasse på Klostermarksskolen og 
fået den information, I har brug for.  
 
Skulle I have behov for en afklarende samtale eller har yderligere spørgsmål, er I 
velkommen til at kontakte skolens kontor på telefon 96311818.  
 
Ønsker I en plads i 10. klasse 2023/24 på Klostermarksskolen, skal vedhæftede blanketter 
(indmeldelsesblanket og PPR-seddel) udfyldes og sendes/afleveres til 
Klostermarksskolens kontor, Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg eller pr. mail: 
tac@klosterpost.dk 
 
Som bekræftelse på indmeldelsen, vil I modtage et indbetalingskort pr. mail på 3720 kr. til 
betaling 8 hverdage efter modtagelsen af jeres tilmelding, som gælder for betaling af 
august og september måneds skolepenge i skoleåret 2023/24. Det skal oplyses, at det 
indbetalte beløb ikke returneres, dersom tilmeldingen senere trækkes tilbage.  
 
I uge 36 2023 er der en rejse til Polen. Prisen for turen vil være ca. 6.000 kr. 
 
Vi afholder et samlet forældre- og elev møde for indskrevne elever den 27. april 2023. 
Indbydelse vil blive udsendt pr. mail inden mødet. 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Klostermarksskolen 

 
                            Lars Peter Nitschke                              10. klasse teamet 
                                   Skoleleder 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eSYdFU2P4RI


           Indmeldelsesblanket til 10. klasse 2023/24 på Klostermarksskolen 
                                                         (Oplysningerne behandles fortroligt internt på skolen) 

Eleven 
Navn ________________________________________________________________ 

Cpr. nr. ________________________________________________________________ 

Adresse og postnummer ________________________________________________________________ 

Kommune ________________________________________________________________ 

Mobilnummer - Elev            ________________________________________________________________ 

Nuværende skole  ________________________________________________________________ 

 

Sprogfag i 9.kl.                 Tysk   Fransk     

 

Forældreforhold 
Samboende  Ja   Nej  

Forældremyndighed  Mor Far Fælles 

Mor 
Navn ________________________________________________________________ 

Cpr. nr. ________________________________________________________________ 

Adresse(Hvis den er en anden end barnets) ________________________________________________________________ 

E-mail adresse ________________________________________________________________ 

Telefon Hjemme__________ Mobil__________         Arbejde__________                      

Far 
Navn ________________________________________________________________ 

Cpr. nr. ________________________________________________________________ 

Adresse (Hvis den er en anden end barnets) ________________________________________________________________ 

E-mail adresse ________________________________________________________________ 

Telefon Hjemme__________ Mobil__________         Arbejde__________                      

 

Der gives hermed samtykke til, at Klostermarksskolen må anvende ovenstående oplysninger internt på 

skolen. 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                           Dato og forældreunderskrift  

 

  



_________________________________________________________________________________________________________ 
KLOSTERMARKSSKOLEN   DR. CHRISTINESVEJ 6   9000 AALBORG   TLF. 96 311818   FAX. 96 311819 

KLOSTERMARKSSKOLEN 
          AALBORG  

 
 
                                                        PPR- seddel 
 
 
Kære forældre. 
 
Der er meget at tænke på i forbindelse med et skoleskift, og vi gør os store anstrengelser for at 
forberede os bedst muligt til at modtage og tilrettelægge et godt og udviklende skoleforløb for 
hvert enkelt elev. 
 
I den forbindelse er det vigtigt, at vi ved mest muligt om jeres barn, om der eksempelvis har 
været kontakt til speciallæger, psykologisk rådgivning, talepædagog, specialundervisning eller 
andet, der kan have betydning for vores opmærksomhed til netop jeres barn. 
Derfor beder vi jer udfylde nedenstående talon med eventuelle bemærkninger og aflevere den til 
samtalen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Peter Nitschke 

__________________________________ klip ________________________________ 
 
 
 Talepædagog 
 
 Psykolog 
 
 Speciallæge  
 
 Ordblindhed i familien 
 
 Modtaget støtte- eller specialundervisning 
 
 Brugt it-baseret hjælpemidler (F.eks. Cd-ord) 
 
 Andet 
 
 Eventuelle rapporter vedlægges  
 
 Giver hermed tilladelse til at skolen kan kontakte den tidligere skole. 

  
 
Skolens navn: _________________________________________________________ 
 
 
 
Jeg giver hermed samtykke til, at skolen må anvende ovenstående oplysninger internt på 
skolen. 
 
 
_________________________________          _______________________________ 
        Elevens navn (Blokbogstaver)           Dato og forældreunderskrift   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


