Lönneberga – der bilinguale Kindergarten
Teil der Schwedischen Schule in Wien

___________________________________________________________________
Föräldraravtal förskolan
Undertecknad målsman samtycker med följande avtal:
Införandet av ett barn i förskolan görs med undertecknandet av detta avtal.

Barnets namn: __________________________________________________________
Födelsedatum: ___________________________________________________________
Kinder nummer: _________________________________________________________
Inträde
För att anmäla ert barn till vår förskola betalar ni in en avgift på 150 €.
När ni får erbjudande om plats ska ytterligare 200 € betalas in som inskrivningsavgift. Därefter erhåller
ni en skriftlig bekräftelse med startdatum.
Anmälnings- och inskrivningsavgiften betalas in på skolans konto:
Erste Bank
Konto nr 38 620 227, BLZ 20111, IBAN: AT542011100038620227
SWIFTIBIC: GIBAATWW
Barnet kan börja i förskolan samma månad som de fyller 2 år.
Anmälningsblanketten för MA10 skall utfärdas vid ankomsten till förskolan.

Öppet tider
Förskolan är öppet måndag till fredag mellan 08.00 – 17.00.
Förskolan är stängd 30 dagar per år, 6 veckor, 4 veckor under sommaren och 2 veckor under Jul och
Nyår.

Kostnader
Registreringsavgiften på 150 € återbetalas inte om barnet inte använder sin plats till förskolan.
Den månatliga kostnaden för förskolan är, för 2017–2018, 355 €. Avgiften betalas 12 gånger per år.
Vi har läst och accepterat betalningsvillkoren.

Barn i behov av särskilt stöd
Jag har tagit del av och accepterar policyn som Svenska Skolan i Wien tillämpar för ”Barn i behov av
särskilt stöd”.

Uppsägning
Uppsägning från skolan skall ske till Skolans styrelse minst 3 månader i förväg och skall göras i
skriftlig form. (Föreningens stadgar, ”5§ Upphörande av medlemskap”)
Under dessa 3 månader skall full avgift erläggas.
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Övrigt
Undantag från ovan nämnda bestämmelser kan endast godkännas av styrelsen för skolförening.
Begäran skall vara skriftlig.
Svenska Skolan i Wien har inga försäkringar tecknade för eleverna. Det åligger målsman att
ansvara för att sådana finns.
Platserna till förskolan fördelas enligt följande turordning

1.
2.
3.
4.

Syskon till barn som går eller ska gå på grundskolan.
Syskon till barn som går på förskolan.
Skandinaviskt språk som aktivt språk i hemmet.
Betalningsdag av anmälningsavgiften.

Vänligen notera att detta innebär att väntelistan kan komma att ändras över tid.

Vi har tagit del av ovanstående regler och villkor och godkänner dem.

____________
Ort/Datum

_________________
Underskrift

_________________
Underskrift
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