søknadsskjema

Søknad for skoleåret 2020/2021
Elevens etternavn:

Fornavn:

Mellomnavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Søker til klassetrinn:		

Fødselsdato:

Nåværende skole og klassetrinn/barnehage er:

Kjønn:

Mors etternavn:

Mellomnavn:

Fornavn:

Evt. annen adresse:

Postnr./sted:

Telefon (privat):

E-post:

Fars etternavn:

Fornavn:

Mellomnavn:

Evt. annen adresse:

Postnr./sted:

Telefon (privat):

E-post:

Søknadsfrist til barneskolen er 1. november 2019 og til ungdomsskolen er fristen 1. februar 2020

Skolepenger:
En elevplass for barnetrinnet for skoleåret 2019/2020 koster kr 2 730 per måned i 11 måneder, (totalt
kr 30 030 per år). For ungdomstrinnet koster en elevplass kr 2 920 per måned i 11 måneder, 		
(totalt kr 32 120 per år).
Skolepenger justeres hvert kalenderår innenfor de rammer som settes av myndighetene. Det påløper
et administrasjonsgebyr på kr 1 000 ved bekreftelse av skoleplass. Elevens skoleplass anses gjensidig
bekreftet når skolepengene for første måned samt administrasjonsgebyret er innbetalt. Innbetalingene
foretas med avtalegiro. Begge foreldre er økonomisk ansvarlig for at skolepengene blir betalt. Ved
vesentlig mislighold kan eleven miste skoleplassen.
Vennligst merk følgende:
• Oppsigelse av skoleplass skal sendes skriftlig
• Sies skoleplassen opp, forplikter de foresatte seg til å betale skolepenger de påfølgende 3 månedene
uavhengig av om plassen benyttes eller ikke
• Det forventes at de foresatte deltar på dugnader, julemarked og foreldrekurs på skolen

[ ] Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens elektroniske venteliste.
Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere vedr. inntak.
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Til informasjon:
Vi oppfordrer alle som får plass, samt de som står på venteliste hos oss, om å melde fra til skolen
umiddelbart ved endring av kontaktinformasjon. Ved jevne mellomrom gjennomgår vi ventelisten og
forhører oss om det fremdeles er interesse for skoleplass blant søkere som har stått over et år på listen
vår. Dersom vi ikke får noen tilbakemelding på vår henvendelse, strykes eleven av ventelisten.
Vi bruker It’s learning som vår informasjonskanal på alle trinn. Foresatte er forpliktet til å holde seg
oppdatert om læringsaktiviteter og andre viktige beskjeder som legges ut her for de ulike gruppene på
skolen. I tillegg bruker vi hjemmesiden vår www.montessori.no til mer generell informasjon. Man kan velge
å motta varslinger fra It’s learning til sin private e-postadresser slik at informasjon sendes automatisk
videre når det legges ut nye beskjeder.
Skolen innhenter ingen informasjon om søkere i forhold til særskilte behov. Dersom eleven har spesielle
utfordringer som gjør at dere er usikre på om tilbudet her er et hensiktsmessig valg, er dere velkommen
til å ta kontakt med oss for en samtale omkring dette.
På ungdomstrinnet tilbys fremmedspråkene fransk og spansk, i tillegg til engelsk fordyping.
								
							
Spørsmål vedrørende prioritering:
Har eleven gått i montessoribarnehage/ - skole?

Ja [ ]

Nei [ ]

I så fall, hvilken?

Ja [ ]

Nei [ ]

			

								
Har eleven søsken som går på OMS ?

Ja [ ]

Nei [ ]

								
Har eleven søsken som tidligere har gått på OMS ?

Ja [ ]

Nei [ ]

Ja [ ]

Nei [ ]

Ja [ ]

Nei [ ]

Søkes det om prioritet ved opptak på bakgrunn av særlig kunnskap om og interesse
for skolen, jf. inntaksreglementets § 5 punkt 6 ? Må kunne dokumenteres.
Ønsker foresatte å delta på introduksjonskurs i montessoripedagogikk på
Oslo Montessoriskole ? (deltakelse gir fortrinnsrett ved inntak)		

Sted:

Dato:

Begge foresattes underskrift:

Skolepenger faktureres:
[ ] Mor

[ ] Far

								
							
Søknaden sendes til:						
Oslo Montessoriskole Postadresse Postboks 92 Slemdal 0710 Oslo E-post admin.oms@montessori.
no
Besøksadresse Huldreveien 28 0781 Oslo Telefon 22 13 62 50 Faks 22 14 60 14
Url www.montessori.no/oms

