Skolans antagningsregler
Vid antagning till höstterminen, skickas erbjudanden ut i köordning. Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas ut efter
årsskiftet det år barnen fyller sex år.
Antagning sker under hela året  i mån av plats.

Syskonförtur
Undantag från köordningen kan göras vid syskonförtur.*
Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.

Övrigt
1.

Vi vill ha en AKTIV  inte en passiv kö! För att undvika att kön blir alltför statisk och för att aktiva familjer längre bak i
kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om:
a. Familjen avstår från erbjuden plats.
b. Svar på erbjudanden inte inkommer.
c. Svar på erbjudande inte inkommer i tid.
d. Epost eller bostadsadress är okänd, och mail/brev kommer tillbaka (studsar).**
e. Man inte besökt eller svarat på våra inbjudningar om "Öppet Hus" och meddelat förhinder.
Gäller från köplats 25 och neråt.
Barn som stryks ur kön får göra en ny skriftlig anmälan om intresse återuppstår.

2.

Erbjuden plats kan återkallas om det framkommer att:
Ni som föräldrar lämnar FELAKTIG information om Ert barn, medvetet utelämnat information som är av betydelse för
vår möjlighet att bäst kunna ta emot och möta barnets behov eller som skulle medföra stora organisatoriska,
personella eller ekonomiska problem för skolan, om kommunen t.ex inte beviljar tilläggsbelopp.

* Om 2/3 eller fler av köplatserna består av ett kön tillämpar vi könskvotering, och det andra könet får därefter företräde till plats.
** Ni får automatiskt ett (kö) IDnummer när ni registrerar ert barn! Om ni byter adress eller telefonnummer är det viktigt att ni loggar in via
registreringssidan och uppdaterar era kontaktuppgifter, så att vi har tillgång till dessa. Annars riskerar ni att gå miste om er köplats.
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