Regler fö r kö och intagning
Medlemskap i föreningen
Skolan drivs som ett fö rä ldrakooperativ genom fö reningen Upplands-Bro Intressefö rening fö r
Montessori (UBIM). Engagemang ä r ett tydligt ledord fö r alla fö rä ldrar på skolan och samtliga
fö rä ldrar på skolan ä r aktiva i fö reningen på olika sä tt.
Medlemskap i föreningen är frivillig för familjer med barn på förskola, i förskoleklass- och
årskurs 1 -3. Medlemsavgiften är för närvarande 500kr / år och pengarna går oavkortat till att
utveckla verksamheten och skolgården.
Medlemsavgiften betalas till UBIM, Bankgiro 384-7795.

Regler för kö
Fö r kö plats till Urfjä lls Montessoriskola gä ller fö ljande:

•
•
•
•

anmä lan kan ske tidigast den dag barnet fö ds.
platserbjudande fö rutsä tter att hemkommunen betalar bidrag fö r barn som ej ä r
mantalsskrivna i Upplands-Bro kommun
anmä lan ska ske skriftligen på sä rskild blankett som finns att hä mta på skolan eller på
hemsidan
kö tid fö r fö rskolebarn rä knas frå n den dag kö anmä lan inkommit till skolan.

Intagning
Intagning sker frå n 1 å rs å lder. Fö rtur gä ller om man:

•

har syskon på skolan/fö rskolan

Platserbjudande
Nä r barnet kommer i tur fö r att få en plats på fö rskolan eller skolan skickas ett skriftligt
platserbjudande. Finns fler ä n en vå rdnadshavare ska bå da vå rdnadshavare underteckna
platserbjudandet.

Tillsynstider
Vid placeringstillfä llet kommer man ö verens om vilka tider som ska gä lla fö r barnet/barnen.

Öppethållande
Fö rskolan och fritids har ö ppet frå n 06.30 till 17.30 må ndag till fredag. OX ppethå llandet kan
variera med hä nsyn till barnens tillsynstider.

Taxa
Må nadsavgiften fö ljer reglerna om maxtaxa vilket innebä r samma avgift som i kommunen.
Må nadsavgift betalas i fö rskott.

Uppsägning
Uppsä gning av plats ska ske skriftligen på sä rskild blankett. Finns fler ä n en vå rdnadshavare ska
bå da vå rdnadshavare underteckna uppsä gningsblanketten. Uppsä gningstiden ä r en må nad och
rä knas frå n den dag uppsä gningsblanketten komval mit rektor tillhanda. Full avgift betalas
under uppsä gningstiden ä ven om platsen inte nyttjas.

Köanmälan
Blankett fö r kö anmä lan fö r fö rä ldrar som ä r intresserade av att placera sina barn på Urfjä lls
Montessoriskola finns på hemsidan. Kontakta gä rna skolan fö r mer information på
skolexp@urfjall.se eller 070-8833499

