Svenska Skolan i Wien
Scheibelreitergasse 15
AT-1190 Wien

Tel ............... +43-(0)1-320 79 80
E-Mail.......... svenskaskolan@svenskaskolan.at
Website ....... www.svenskaskolan.at
ZVR-Zahl .... 972744415

Föräldraavtal grundskolan
Undertecknad målsman samtycker med följande avtal:

Barnets namn: __________________________________________________________
Födelsedatum: __________________________________________________________

Skolavgiften fastställs för kommande läsår vid årsmötet för Svenska Skolföreningen i Wien.
•

För att anmäla ert barn till vår skola 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

•

Anmälningsavgiften återbetas ej om eleven inte använder sin plats.

•

Elev som går en termin betalar 4,5 månad för höstterminen (15 aug – 31 dec) och 5,5 månad
för vårterminen (1 jan-15 juni).

•

Elev som kommer under pågående termin betalar från den 1:a i månaden de börjar.

•

Utträde ur föreningen skall skriftligen meddelas föreningens styrelse minst tre månader i
förväg. (Föreningens stadgar, ”5§ Upphörande av medlemskap”)

•

För elev som lämnar under terminens gång återbetalas inte terminsavgiften.

•

Tvingas skolan till indrivning för att säkerställa sina fodringar betalar målsman de fulla
kostnaderna därför.

•

Ifylld ansökan till Skolverket ”Villkor för behörig i svensk utbildning i utlandet” skall lämnas till
skolan vid skolstart.
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•

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

•

Det åligger målsman att meddela skolan om förhållandena förändras för berättigande till
statsbidrag före 1 oktober varje år.

•

Eventuella undantag från ovanstående bestämmelser kan endast beviljas av styrelsen för
Svenska Skolföreningen i Wien. Ansökan sker skriftligen.

•

Svenska Skolan i Wien har inga försäkringar tecknade för eleverna. Det åligger målsman att
ansvara för att sådana finns.

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

___________________________________________________________________________
Ort, datum
Underskrift

Vid frågor kontakta:
Susanne Hiort
Rektor
Svenska Skolan i Wien
susanne.hiort@svenskaskolan.at
tel. +43 1 320 79 80
mobil. +43 664 89 66 579
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