INDMELDELSESSKEMA SKOLE
VENTELISTE (sæt X)
Skolen er prøve- og eksamenfri.

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård - tlf. 49 13 96 87
Undervisningspligten (bhv. kl.) indtræder i august måned
kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk - www.steinerskolen-kvistgaard.dk
i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Indmeldelse til vuggestue/børnehave gøres særskilt
Alle fire sider i skemaet skal afleveres

Undertegnede forældre indmelder herved:
Barnets navn:

i _____________ klasse

Cpr.nr.:

Start i måned/år:

Folkeregisteradresse:
Postnr.:

By:
Postadressen (hvis forskellig fra folkeregisteradr.), kan anføres på bagsiden

Tlf. hjemme:
Tidl. børnehave:

Bopælskommune:
_______________________________________________________________________

Tidl. skole:

Begyndt bhv.kl. i år:

Evt. søskende navn og fødselsår:
Søskende på vor skole eller indskrevet til senere start?:

Mor navn:

Cpr.nr.:

(Biologisk, adoptiv- eller plejemor)

Telefon arbejde:

Stilling:

Adr. hvis forskellig fra barnets:

E-mail adr.:

Far navn:

Cpr.nr.:

(Biologisk, adoptiv- eller plejemor)

Telefon arbejde:

Stilling:

Adr. hvis forskellig fra barnets:

E-mail adr.:

Hvis én af forældrene ikke har samme adresse som barnet:
Skolen benytter SkoleIntra/ForældreIntra. I forældreIntra findes oplysninger om forældres navne og adresser.
Må/skal begge forældres navn og adresse stå anført deri? _____________
Kontakt skolens kontor, hvis du vil vide mere om, hvilke oplysninger ForældreIntra indeholder.
Der må IKKE offentliggøres fotos af

på skolens hjemmeside eller i andre offentlige medier
sæt kryds her: _________

Indmeldelse sker til de enhver tid gældende betingelser.

Forældremyndighedsindehaver(e):
Underskrift(er)
Dato:
BEGGE FORÆLDRES/VÆRGERS UNDERSKRIFT KRÆVES VED FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED.
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HUSK! Indforståelseserklæring side 5

Optagelse i Rudolf Steiner Skolen Kvistgård sker altid med baggrund i en optagelsessamtale.
Optagelsessamtalen med eleven finder sted efter modtagelse af udtalelser fra tidligere skole(r) og evt. PPR. Med nærværende
indmeldelsesskema gives skolen tilladelse til at kontakte tidligere institutioner – side 4 ”Indforståelseserklæring”
Vi bestræber os på at besvare ansøgning om optagelse efter en uge.
I løbet af de første måneder vil klasselæreren/leder vurdere, om skolens undervisningstilbud passer barnet. Er der spørgsmål omkring
dette, bliver I som forældre kontaktet.
Ved optagelse af en elev i mellemskoleårene, 5. til 8. klassetrin, vil der desuden være en opfølgningssamtale efter de første
to måneder – klasselæreren meddeler dato.
Udmeldelse skal ske til den 1. i måneden med 1 måneds varsel.
Betaling af skolepenge og andre omkostninger i forbindelse med undervisningen.
Indmeldelsen sker m.h.t. økonomi på baggrund af prisliste pr. 1. aug. 2016. Prisregulering foregår årligt pr. 1. august.
Skolepenge, betaling for SFO og for klub (fra 1.8.2016) forfalder til betaling pr. den 1. i den måned, for hvilken der opkræves.
Opkrævning sker via Nets (Betalingsservice), som udsender opkrævningsspecifikation ca. en uge før forfaldsdato.
Opkrævningsspecifikation udsendes elektronisk til de forældre, som har tilmeldt betaling til Betalingsservice og pr. mail til dem, som
vælger indbetalingskort.
Øvrige omkostninger forfalder til betaling ved opkrævning.
Opskrivningsgebyr *) kr. 500,00 vedr. venteliste til fremtidige børnehaveklasser opkræves af skolen i oktober/november året før, den
aktuelle børnehaveklasse skal begynde.
Indmeldelsesgebyr *). Eksisterende klassetrin kr. 1.500,00 betales, når barnet begynder på skolen. Fremtidige børnehaveklasser
kr. 1.250,00 opkræves af skolen på det tidspunkt, hvor skolen overfor forældrene garanterer, at barnet er sikret en plads i
børnehaveklassen. Garanti for en plads i børnehaveklassen gives på betingelse af, at vi på grundlag af børnehaves udtalelse og/eller
samtale med forældrene vurderer, om vi kan påtage os den pædagogiske opgave.
Gebyr for eurytmidragt *) betales, når barnet begynder på skolen – et engangsgebyr for hele skoleforløbet.
*) Opskrivnings- og indmeldelsesgebyr og gebyr for eurytmidragt tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Delvist fripladstilskud. Der er mulighed for at søge delvist fripladstilskud vedr. betaling af skolepenge og betaling for SFO.
Befordringstilskud for elever. Befordringstilskud ydes bagud for et afsluttet skoleår. Beløbet fra finansloven fordeles efter en ”nøgle”
bestemt af klassetrin og afstand til/fra hjemmet.
Søskenderabat (moderation) vedr. skolepenge ydes på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til elever, som går i børnehaveklassen
til og med 12. klassetrin. For opnåelse af søskenderabat skal eleverne bo i én husstand med én/to voksne (= debitor hos hvem,
skolepengene opkræves) – alle (dvs. elever og voksne) skal være tilmeldt samme folkeregisteradresse, og den ene eller begge
voksne skal være enten biologisk, adoptiv- eller plejeforælder til den enkelte elev i husstanden. Biologiske søskende kan kun
opnå/bibeholde søskenderabat, hvis de har samme folkeregisteradresse. Der ydes ikke søskenderabat vedr. betaling af SFO
(skolefritidsordningen) og klub.
Børn i Børnehuset giver ikke søskenderabat for skolepenge o.l.

Priser
Pr. 1. august 2017
Opskrivnings- og indmeldelsesgebyr
Børnehaveklassen
Opskrivningsgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 500,-. Beløbet opkræves af skolen i oktober/november året før den aktuelle børnehaveklasse begynder.
Indmeldelsesgebyr vedr. børnehaveklasse kr. 1250,-. Opkræves, når skolen kan garantere en plads. Garantien gives på betingelse af, at skolen
efterfølgende på grundlag af børnehaves udtalelse og/eller samtale med forældrene vurderer, om skolen kan påtage sig den pædagogiske opgave.
Opskrivnings- og indmeldelsesgebyrer tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.

Øvrige klassetrin
Indmeldelsesgebyr til øvrige klassetrin kr. 1.500,- opkræves, når eleven kan optages i skolen.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse.
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Øvrige priser og økonomi
Skoleforeningen - Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård
Årligt kontingent kr. 300,- som opkræves i pr. 1. august eller ved skolestart.

Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård
daginstitution for børn fra ca. 1 år til skolealder.
Priser se: http://rudolfsteinerboernehavenkvistgaard.dk

Skolepenge & SFO - Skoleåret 2017/18
Priser pr. 1.8.2017 - perioden 1.8.2017-31.7.2018:
Skolepenge *)
1. barn pr. måned kr. 1.616,00 **)
2. barn pr. måned kr. 1.311,00 **)
3. barn pr. måned kr. 335,00 **)
4. og følgende børn pr. måned kr. 25 **)
**) Se i øvrigt indmeldelsesskemaets betingelser for opnåelse af søskenderabat.
Børn i børnehuset giver ikke søskenderabat for skolepengene. Dette er begrundet i, at tilskud til drift af børnehave og vuggestue bliver betalt af
kommunerne, og tilskuddene for drift af skolen bliver betalt af staten.

Skolefritidsordningen *)
fra børnehaveklasse til 3. klasse
pr. barn pr. måned kr. 952,00

Klub *)
fra 4. klasse til 7. klasse
4. og 5. kl. pr. måned kr. 719,00
6. klasse pr. måned kr. 575,00
7. klasse pr. måned kr. 265,00
*) Skolepenge, SFO og klub betales i et helt skoleår (1. august-31. juli) i 11 rater.
Juli måned er betalingsfri.
Elever, som begynder i nyt skoleår (dvs. medio august), betaler således skolepenge, SFO og klub for hele august måned.
Gebyr for FI-kort, dvs. ikke tilmeldt Betalingsservice kr. 50,00 pr. opkrævning
Gebyr for rykkerskrivelser vedr. manglende betaling: pr. skrivelse kr. 100,00.
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Instrumentleje og musikundervisning
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har sin egen instrumentalskole for elever. Betaling for undervisning af skolens instrumentallærere opkræves af skolen i
lighed med skolepenge.
Skolens musikinstrumenter kan lejes. Individuelle musikinstrumenter betales af forældrene.
Musikundervisning efter skoletid aftales individuelt med skolens instrumentallærere eller private musiklærere. Læs mere om instrumentalundervisningen
på vores hjemmeside.

Øvrige udgifter i forbindelse med undervisningen
Engangsbeløb anslået:
Eurytmidragt/sko kr. 200,00. Opkræves af skolen (tilbagebetales ikke).
Fløjte (pentaton) i 1. klasse kr. 650,00.
Fløjte (sopran) i 3. klasse kr. 800,00
Fløjter indkøbes af skolen/klasselæreren og opkræves særskilt af skolen.
Derudover må påregnes udgifter til arbejdsbøger/-hæfter og andet materiale til undervisningsbrug, anslået ca. kr. 500 kr. årligt.

Ekskursioner og rejser
Grund- og Mellemskolen
Fra ca. 4. kl. tager eleverne ofte på en årlig skoleekskursion eller rejse til et sted i Danmark.
I 8. kl. rejser klassen på vildmarks-/overlevelsestur til f.eks. Sverige/Norge.
Udgifter til skolerejserne betales af forældrene efter aftale m. klasselæreren.
Overskolen
Der foretages større rejser i overskolen
9. kl. tager på landbrugstur
10. kl. tager på landmålingstur
11.kl.rejser på historieekskursion (f.eks. Armenien)
12.kl.tager på kunstrejse Italien.
Udgifter betales af forældrene.

Rengøringsordning
Skolen har en rengøringsordning - dvs. at forældrene gør rent i angivne områder 2-3 gange årligt. Moppenyt med vejledning og fordeling af områderne
udsendes ved skoleårets begyndelse.
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Indforståelseserklæring
…med henblik på, at Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård indhenter relevante oplysninger
og papirer.
Jeg/vi er indforstået med, at Rudolf Steiner Skolen Kvistgård kontakter mit/vores barns nuværende og
tidligere skole(r) med henblik på indhentelse af udtalelse o.l. fra klasselærer og evt. skolepsykolog
(PPR).
Ved optagelse af elever til børnehaveklassen skal skolen også kunne kontakte barnets nuværende
eller tidligere børnehave(r).

Barnets navn:

__________________________________________________
Født:

/

20_______

Forælders/forældres navn(e):

__________________________________________________

______________________________________________
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældres navne
være anført

Tidligere børnehave/børnehaver:
______________________________________________

______________________________________________

Tidligere skole/skoler:
______________________________________________

______________________________________________
Har barnet konsulteret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
eller anden psykolog
JA ________ NEJ ________ sæt kryds

_____/____20_______________________ ________________________
Dato
Forælders/forældres underskrift

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive
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