INTAGNINGSREGLER FÖR EKETÅNGA MONTESSORISKOLA
fastställda vid extra föreningsstämma 2006-05-31 gällande fr. o m 2007-01-01
Eketånga Montessoriskola drivs av en ideell förening med medlemskap i bland annat Svenska
Montessoriförbundet. Skolverket/Halmstad kommun har beviljat bidrag till verksamheten för att bedriva
enskild förskola (för barn i åldern 3-5 år), förskoleklass (6-åringar), skolbarnsomsorg (fritidshem för
barn i åldern 6-9 år) och fristående grundskola (skolår 1-9).
Föreningens styrelse har gett rektor i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn/elev i samråd med
verksamhetens pedagoger.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom att
skriftlig anmälan (anmälningsblankett) skickas till föreningen. Kölistans ordning bestäms i princip av
anmälningsdatum.
Förtur
Förtur medges enligt följande ordning:
1.

om barnet har syskon som går i någon av föreningens verksamheter

2.

om barnet går på montessoriförskola/skola i Halmstads kommun

3.

om barnet går/gått på montessoriförskola/skola utanför Halmstads kommun

Barn med särskilda behov
”För varje elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i grundskolan lämnas bidrag av
hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter
samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en
elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det
särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår i kommunen.”
Ur Skollagen 9 kap. 6 §
Förskola
Plats i förskolan avser barn från och med det år de fyller 3 år till dess de övergår till förskoleklass.
Erbjudande om plats sker i början av det kalenderår då barnet ska börja i verksamheten efter
sommaruppehållet. Uppstår vakans under annan del av året erbjuds plats snarast till i kö stående barn
med hänsyn taget till gruppens sammansättning gällande ålder.
Förskoleklass
Barn från den egna förskoleverksamheten (Tallen) övergår till förskoleklassen den hösttermin det året
då barnen fyller 6 år. Övriga barn, på kö till Eketånga Montessoriskola, erbjuds resterande platser upp
till full grupp i ordning enligt kölista och regler om förtur. Erbjudande om plats i förskoleklass sänds ut i
november/december. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas inom fyra veckor från det
erbjudandet skickats ut. Svar önskas även om platsen inte tas. Efter särskild prövning kan även barn
tas emot i förskoleklassen före höstterminen det året barnet fyller 6 år.
Skola
Förskoleklasselev övergår i normalfallet med automatik till skolan då skolplikten inträder höstterminen
det kalenderår då barnet fyller 7 år. Föreligger särskilda skäl kan elevens vårdnadshavare efter samråd
med rektor och berörda pedagoger fatta annat beslut.
Inflyttning
Om vakans uppstår i förskoleklass och skola erbjuds plats i berörd grupp enligt aktuell kölista.
Barn som går/gått på annan Montessoriskola och som flyttar till Halmstads Kommun skall om möjligt
beredas plats.
Fritidsverksamhet
Skolan erbjuder även fritidsverksamhet i mån av plats.

BILAGA 1

ÖVERGÅNGSREGLER 2007-01-01 – 2009-12-31 (3 år) för barn på
montessoriförskola fastställda vid extra föreningsmöte 31/5 2006.
Övergångsregler
Övergångsreglerna innebär att de nuvarande intagningsreglerna tillämpas, BILAGA 2.
Dessa regler gäller barn
födda 2001, 2002 och 2003 i kö till förskoleklass/skola på Eketånga Montessoriskola
1
som per den 2006-12-31 är inskrivna i montessoriförskola för barn 3-5 år.
Exempel på barn som inte omfattas av övergångsreglerna
Barn som tas in i montessoriförskola efter 2006-12-31 omfattas inte av
övergångsreglerna även om de är födda 2001-2003.
Yngre syskon till barn som antas till förskoleklass eller skola.
Barn födda 2004 och 2005 som idag är inskrivna på montessoriförskola.
Kommentarer:
När de nya intagningsreglerna träder i full kraft 2010-01-01 utan tillämpning av
övergångsbestämmelser kommer barn från den egna förskolan att med automatik erbjudas plats i
förskoleklass före barn från annan verksamhet oberoende av t ex syskonförtur. Detta innebär att
förutsättningarna för intagning ändras för de barn som fr. o m 2007 går på någon annan montessoriförskola än Tallen.
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Följande montessoriförskolor finns för närvarande i Halmstads kommun: Ekbacken, Hästen, Katten,
Tallen, Villa Eken, Äpplet.

BILAGA 2

NUVARANDE
INTAGNINGSREGLER2 FÖR EKETÅNGA MONTESSORISKOLA
Reviderade vid årsmöte 2000-10-24.

Eketånga Montessoriskola är en friskola med medlemskap i Svenska Montessoriförbundet.
Skolans styrelse fattar beslut om intagning i samråd med skolans lärare.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning.
Anmälan görs genom att skriftlig anmälan (anmälningsblankett) skickas till skolan. Kölistans
ordning bestäms i princip av anmälningsdatum.
Förtur
Förtur medges enligt följande ordning:
1.
om barnet har syskon som redan går på skolan
2.
om barnet går på Montessoriförskola i Halmstads kommun
3.
om barnet går/gått på Montessoriförskola utanför Halmstads kommun
Barn med särskilda behov
Skolan har inte samma resurser för barn med särskilda behov, som den kommunala skolan.
Därför måste intagning av varje sådant barn prövas särskilt. Detta sker i samråd med föräldrar,
berörd omsorgs- och vårdpersonal, ansvarig kommunal förvaltning och skolans lärare.
Sexåringar
Även sexåringar har tillträde till skolan i mån av plats och resurser. Graden av skolmognad
ligger till grund för beslut om intagning. Skolmognad prövas och diskuteras mellan
förskollärare, barnets föräldrar och skolans lärare.
Förskoleverksamhet
Skolan bedriver även förskoleverksamhet för sexåringar sedan våren 1996. Intagning sker i
augusti.
Svar om erbjuden plats
Erbjudande om plats sänds ut i januari. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas inom
fyra veckor från det erbjudandet skickats ut. Svar önskas även om platsen inte tas.
Inflyttning
Barn som går/gått på annan Montessoriskola och som flyttar till Halmstads Kommun skall om
möjligt beredas plats.
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Godkända av Skolverket 1997-09-24 (dnr 97:880) och 1999-11-24 (dnr 99:2013)

Fritidsverksamhet
Skolan erbjuder även fritidsverksamhet i mån av plats.

