Ankomst/anmälningsdatum

KÖANMÄLAN
Skolexp anteckn
Barnets efternamn och tilltalsnamn

Personnummer
Pojke

Flicka

Gatuadress
Postnummer

Postadress

Telefon

Vårdnadshavare 1

Personnummer

e-postadress

Telefon arbete

Vårdnadshavare 2

Personnummer

e-postadress

Telefon arbete

Om någon av vårdnadshavarna inte sammanbor med barnet, ange dennes namn, adress och personnummer

Nuvarande förskola/daghem/annan vistelse________________________________________________________
Syskon som går på Eketånga Montessoriförskola/skola________________________________________________
Vid överflyttning från annan skola
Önskad start

Ht år ________

Vt år ________

Nuvarande skola ____________________________________________________________________________
Lärare ____________________________________________________________________________________
Eleven har följande montessoribakgrund __________________________________________________________
Eleven studerar för närvarande B-språk ____________________________

Läst _________ antal terminer

Eleven studerar för närvarande förstärkt svenska/engelska

Läst _________ antal terminer

Övrig information (ex behov av särskild resurs):

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Om inte båda vårdnadshavare undertecknat, vänligen ange skäl till detta.
Ensam vårdnadshavare
Fullständiga intagningsregler finns på vår hemsida www.eketangamontessori.se
Se blankettens baksida för förtydligande av kö- och intagningsförfarandet samt information om GDPR.
Läst och förstått intagningsreglerna

Godkänner behandling av personuppgifter

ANMÄLAN sänds till: Eketånga Montessoriskola, Bäckagårdsvägen 19, 302 40 HALMSTAD
Tänk på att meddela ändringar som kan påverka barnens placering i vår kö samt om ni byter e-postadress!
Vi har Öppet Hus på Montessoridagen 9 maj 2020, kl 9.00-12.00. Välkomna då om ni vill besöka oss.
Är det något ni undrar över ber vi er maila på nedanstående adress
E-postadress: fraga@eketangamont.se

Hemsida http://www.eketangamontessori.se

Kö- och antagning
Kölistans ordning bestäms av anmälningsdatum och förtur medges enligt följande ordning:
1. Barn som har syskon i någon av föreningens verksamheter
2. Barn som går på montessoriförskola/skola i Halmstads kommun (på förskolan tillämpas enbart syskonförtur)
3. Barn som går/gått på montessoriförskola/skola utanför Halmstads kommun
För fullständiga intagningsregler se www.eketangmontessori.se
Köhantering
1. Information om vår verksamhet via telefonkontakt, webben eller "mun till mun"
2. Köanmälan fylls i, undertecknas och skickas in, alt. anmäl direkt via webbformuläret
3. Anmälan datumstämplas och registreras på skolexpeditionen
4. Bekräftelsebrev skickas ut via mail
Säkerhet i kösystemet
1. Alla frågor gällande kön besvaras via e-post: fraga@eketanga.nu av köansvarig skoladministratör
2. Kontinuerlig back up görs på skolexpeditionens datorer
3. Alla blanketter och övrig dokumentation sparas på skolexpeditionen och särskilt viktiga samtal noteras
4. När vårdnadshavare vill stryka sitt/sina barn ur kön noteras detta skriftligt och bekräftelsebrev skickas ut
Exempel på sådant som kan ändra kölistans ordning/villkor för intagning
w Barn som gått på annan montessoriförskola/skola får förtur framför barn som stått längre tid i kön,
fr.o.m. det år barnen fyller 6 år.
w Då elev antas till vakant plats i förskolan eller skolan får syskon, oavsett ålder, förtur i sin åldersgrupp.
Barn mantalsskrivna på samma adress räknas som syskon.
w Pedagogiska ställningstagande med hänsyn till gruppens sammansättning och storlek
Detta innebär i praktiken att
w ett barn utan syskomförtur hamnar längre bak i kön när ett annat barn får syskonförtur.
w kö-ordningen kan ändras beroende på hur många barn
som kommit in på montessoriförskola då det är dags för intagning.
w det kan förekomma två olika köplaceringar - en till vår egen förskola och en till skolan p.g.a. av att vi inte tillämpar montessoriförtur till förskolan
w det är omöjligt för kö-stående att få ett besked om intagning innan fastställt datum.
Kölistan är inte offentlig handling. Om misstroende uppstår kan vårdnadshavare begära granskning av kön
genom skolans revisorer. Resultatet av granskningen redovisas på hemsidan.
Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Uppgifterna behövs för att administrera
vår kö. Registrerad har rätt att efter ansökan, en gång per termin, få veta hur uppgifterna behandlats
och få rättelse av dem. Ansökan ställs till eketanga.montessoriskola@telia.com eller Eketånga Montessoriskola,
Bäckagårdsvägen 19, 302 40 Halmstad.
Antagningsprocess *
1. Antagningsbesked till förskola och förskoleklass skickas ut, enligt vid tillfället gällande köordning.
2. Senaste datum för accepterande av plats t förskoleklass/inlämning av inskrivningsanmälan
3. Fastställd antagning efter att inskrivningsanmälan inkommit till skolexp
4. Föräldramöte för blivande förskoleklass.
5. Inskolning på fritids och i förskola
7. Läsårsstart förskoleklass och skola

Tidsperiod
Okt/Nov
30-nov
Dec
Apr/maj
Aug
Aug

* Antagning till enstaka plats i skolans befintliga klasser sker då vakans uppstått
Erbjudandet går ut enligt vid tillfället gällande köordning.
OBS! Att valet av förskola och skola även måste göras i Hypernet enligt Barn- och Ungdomsförvaltningens anvisningar

