Regler för kö och intagning
Medlemskap i föreningen
Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för
Montessori (UBIM). Engagemang är ett tydligt ledord för alla föräldrar på skolan och samtliga föräldrar
på skolan är aktiva i föreningen på olika sätt.
För barn i förskolan krävs medlemskap i föreningen. För barn i förskoleklass och år 1-5 är
medlemskapet frivilligt. Medlemsavgiften 500 kr/år och familj när plats har accepterats.
Medlemsavgiften betalas till UBIM, Bankgiro 384-7795.
Regler för kö
För köplats till Urfjälls Montessoriskola gäller följande:
 anmälan kan ske tidigast den dag barnet föds.
 platserbjudande förutsätter att hemkommunen betalar bidrag för barn som ej är mantalsskrivna i

Upplands-Bro kommun

 anmälan ska ske skriftligen på särskild blankett som finns att hämta på skolan eller på hemsidan
 kötid för förskolebarn räknas från den dag köanmälan inkommit till skolan.

Intagning
Intagning sker från 1 års ålder. Förtur gäller om man:
 har syskon på skolan/förskolan

Platserbjudande
När barnet kommer i tur för att få en plats på förskolan eller skolan skickas ett skriftligt
platserbjudande. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare underteckna
platserbjudandet.
Tillsynstider
Vid placeringstillfället kommer man överens om vilka tider som ska gälla för barnet/barnen.
Öppethållande
Förskolan och fritids har öppet från 07.00 till 17.00 måndag till fredag vid behov t o m 18.30.
Öppethållandet kan variera med hänsyn till barnens tillsynstider.
Taxa
Månadsavgiften följer reglerna om maxtaxa vilket innebär samma avgift som i kommunen.
Månadsavgift betalas i förskott.
Uppsägning
Uppsägning av plats ska ske skriftligen på särskild blankett. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda
vårdnadshavare underteckna uppsägningsblanketten. Uppsägningstiden är en månad och räknas
från den dag uppsägningsblanketten komval mit rektor tillhanda. Full avgift betalas under
uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas.
Köanmälan:
Blankett för köanmälan för föräldrar som är intresserade av att placera sina barn på Urfjälls
Montessoriskola finns på hemsidan. Kontakta gärna skolan för mer information på
skolexp@urfjall.se eller telväxel 08-581 740 41(val 5).

