Tilmelding til hold
Før du kan tilmelde dig et hold, skal du oprette en profil.
Du vælger selv dit Brugernavn og Adgangskode.
Adgangskoden skal være på mindst 8 tegn, en blanding mellem store og små bogstaver og tal.
Når du har oprettet en profil, vil du modtage en mail med dit Brugernavn og Adgangskode.
Du kan nu logge dig på hjemmesiden og tilmelde dig hold.
Hvis du har glemt dit login, kan du få sendt en mail med brugernavn og ny adgangskode, til den
mail adresse profilen er oprettet på.
Hvis du ikke længere har adgang til denne mailadresse, skal du kontakte Ungdomsskolen som så
kan rette til din nye mail adresse.

Betaling
Som udgangspunkt er det gratis at deltage i ungdomsskolens undervisning, men der er nogle
undtagelser:
Knallertkørekort, staten har bestemt at det koster 450,- kr
Hvis man f.eks gerne vil sy i noget meget dyrt stof.
Cross, 100 kr, da vi har tegnet en elevforsikring, som alle der deltager på holdet skal betale.
Deltagelse i klubben koster 50,- men så får man også et klubkort der kan bruges i alle vores klubber.

Kørsel til Ungdomsskolen
Der er mulighed for gratis buskørsel til din ungdomskole, hvis du vælger at benytte et eller flere af
ungdomsskolens undervisningstilbud og hvis du har over 3 km.
Bemærk: Hvis du ikke møder op til den undervisning, du har meldt dig til, vil dit periodekort til
ungdomsskolen blive inddraget.
Hvis du har fået skoleårskort til din skole, kan dette også bruges til ungdomsskolen.
Her kan du hente ansøgningsskema til buskort
Se busplanen for den afdeling du ønsker kørsel til på afdelings egen side.

Forsikring
Den kollektive ulykkesforsikring udløb 31. december 2012.
Det er derfor forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn fra 1. januar 2013.
Du kan læse mere om almindelige forsikringsforhold for børn i dagtilbud og skole på dette
link: Hvem har ansvar

