
 
  
 
Ved å takke ja til skoleplass i Globalskolen, samtykker du/dere som foresatt(e) samtidig 
til følgende: 

1. Jeg/vi skal sørge for at eleven logger seg inn i Globalskolens læringsplattform senest 
12. september i høstsemesteret og senest 15. februar i vårsemesteret. Jeg er kjent 
med at eleven vil miste skoleplassen dersom fristene ikke overholdes. 

2. Jeg/vi skal påse at eleven leverer jevnlig, til sammen 15 leksjoner i semesteret. Jeg er 
kjent med at eleven kan stå i fare for å miste skoleplassen ved gjentakende 
manglende innlevering(er). 

3. Jeg/vi samtykker i at Globalskolen kan bruke registrert kontaktinformasjon til å sende 
relevant informasjon, purring ved for sen innlevering, samt automatisk varsling fra 
Globalskolens systemer. 

4. Jeg/vi godtar at personlige data blir lagret i Globalskolens administrasjonssystem og i 
Globalskolens læringsplattform. 

5. Jeg/vi er innforstått med at Globalskolen sletter alle personlige – og læringsdata ved 
endt semester/skoleår. 

6. Ved utmelding i løpet av et semester, vil Globalskolen beholde innbetalte 
skolepenger. Globalskolen sletter alle elevdata/innleveringshistorikk umiddelbart ved 
utmelding. 

7. Elever som fullfører 10. trinn i Globalskolen, får en sluttattest. Globalskolen lagrer en 
elektronisk kopi i fem år. Deretter slettes denne. 

8. Elever som ber om det, får en attest ved endt skolegang i Globalskolen, uavhengig av 
alder/klassetrinn. Globalskolen lagrer en elektronisk kopi i fem år. Deretter slettes 
denne. 

9. Elever med bekreftet plass i Globalskolen, kan ikke samtidig delta hos andre tilbydere 
av kompletterende undervisning støttet av den norske stat, herunder Norskskolen 
Llc. 

10. Elever med bekreftet plass i Globalskolen må være tilmeldt et fulltids 
opplæringstilbud ved lokal, eller internasjonal skole og kan ikke være tilsluttet norsk 
skole, eller motta hjemmeundervisning/annen nettundervisning som del av sitt 
ordinære skoletilbud. 

11. Dersom elev flytter, eller bytter skole etter innmelding, må Globalskolen umiddelbart 
varsles om dette. 

12. Vi bekrefter at eleven er norsk statsborger og innehar norsk fødsels-/personnummer, 
eller er EØS-borger. Som EØS-borger er det krav om at en av de foresatte har 
ansettelse og bopel i Norge. 

13. Vi er kjent med at Globalskolen krever egenandel, og er kjent med at eleven kan 
miste skoleplassen ved manglende innbetaling av denne. 


