Köregler och köanmälan
På Montessoriförskolan Asken i Alingsås kan ni ställa
ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet bör
vara 24 månader fyllda vid inskolningsstarten på
förskolan.
Montessoriförskolan Asken är ett föräldrakooperativ.
Vill ni veta mer om föräldrakooperativ och det
föräldraansvar som följer med ett medlemskap, går det
bra att läsa mer på vår hemsida:
www.askenmontessori.se eller kontakta vår
branschorganisation FSO, Fria förskolor: www.ffso.se
Köanmälan gör ni via formuläret på vår hemsida.

1. Platstilldelning sker utifrån anmälningsdatum.
 Undantag från den regeln görs vid syskonförtur då
förälder är medlem i vår förening och redan har
ett barn inskrivet på vår förskola.
 Undantag kan ibland ske och medges från
huvudregeln enligt Skollagen (SFS 2010:800 2 kap
8 § samt 8 kap 8 §.) Dessa undantag är barnets
ålder och barnets eget behov.

Som vårdnadshavare får ni alltid en bekräftelse på
att er ansökan tagits emot. Ert barn står kvar i vår
kö tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej till
erbjuden plats eller meddelar att ni inte längre
önskar stå kvar i vår kö.
Har ni redan ett barn på Asken? Lämna då in en
skriftlig köanmälan för varje syskon. Ansvarig för
köadministrationen är Chai Klarström, medlem i
föreningen. Ni når Chai på telefon 0721 - 999092
eller per e-post chai.klarstrom@icloud.com.
Vid frågor rörande den pedagogiska verksamheten tag
kontakt med vår förskolechef Lotta Håkansson på
telefon 0322 - 63 43 35 eller per e-post
lotta@askenmontessori.se.

Vanliga frågor:
Vi har fått besked om att vårt barn får plats på
Montessoriförskolan Asken. Vad händer sen?
Svar: När ert barn erbjuds plats i verksamheten bokar vi in
ett besök med er föräldrar. Vi går igenom era förväntningar på
barnets vistelse hos oss.

Kan vi komma och hälsa på och bekanta oss med
Montessoriförskolan Asken innan vi lämnar in vår
köanmälan?
Svar: Självklart! Ring eller maila vår förskolechef för
anmälan om ni vill komma och hälsa på.

Kostar det något att ställa barn i kö på Asken?
Svar: Nej, på Asken tar vi inte ut några kö- eller
administrativa avgifter.

Välkomna till oss!

