INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING OCH KÖER TILL NATUR OCH MILJÖSKOLAN
Till vilka årskurser kan man söka?
Den huvudsakliga antagningen görs till förskoleklassen. Vi tar även in nya elever i andra årskurser i mån av
plats. Fr o m läsåret 2016-17 tar vi in 20 elever per årskurs.
Vilka antagningskriterier gäller?
Vid antagningen tillämpas 1. syskonförtur, 2. anmälningsdatum och 3. geografisk närhet som urvalskriterier.
Vilket är mitt ködatum?
När din ansökan kommer in signeras den av den av huvudmännen som tar emot den. Detta datum räknas som
ködatum. Tackar du senare nej till erbjuden plats men vill stå kvar i kön får du ett nytt ködatum från den dag vi
tar emot ditt nej-tack.
Vad innebär syskonförtur?
Syskonförtur innebär att förtur ges till barn som har syskon som går i samma skola vid antagningstillfället.
Ansökan måste dock lämnas för varje barn i vanlig ordning. Preliminärt besked om syskonförtur lämnas när
ansökan registreras - dock kan detta komma att ändras om det äldre syskonet slutar på skolan innan det blir
aktuellt med antagning.
Om jag har flera barn som vill gå på Natur och Miljöskolan, måste jag då ställa dem alla i kö redan nu?
Eftersom antagning görs utifrån både syskonförtur och ködatum är det alltid bra att ställa alla barn i kö så
tidigt som möjligt. Syskonförtur förutsätter att ett av syskonen går i den aktuella skolan vid antagningstillfället.
Om det barn som går i skolan slutar innan något syskon hinner antas, förlorar det senare syskonet sin
förtursrätt och deltar då i antagningen enbart utifrån ködatum.
När görs antagningen till Natur och Miljöskolan?
Antagningsbesked skickas vanligtvis under februari. Du som erbjuds plats ombeds att inom cirka 10 dagar svara
om du vill tacka ja till platsen. Antagningsbeskedet måste undertecknas av båda vårdnadshavarna för att vara
giltigt. När svarsfristen för den första antagningen har gått ut påbörjas reservantagningen.
Vad händer om mitt barn inte kan erbjudas plats vid den första antagningen?
Elever som efter den första antagningen hamnar på reservplats står kvar i kön och erbjuds plats i den mån som
redan antagna tackar nej till sin plats. Alla köer "flyttas med åren" och du står kvar i kö så länge du önskar eller
tills du blir erbjuden plats.
Hur och när görs antagning av reserver?
Reservantagningarna påbörjas omedelbart efter det att vi fått in svaren från den första antagningen. Dessutom
sker reservantagningar löpande under året i mån av plats. Samtliga reservantagningar görs i första hand efter
syskonförtur, därefter efter ansökningsdatum och i tredje hand efter geografisk närhet.
Hur vet jag att det undertecknade antagningsbeskedet som jag skickat in har registrerats?
När det undertecknade antagningsbeskedet har kommit in registreras ditt barn som antaget och en bekräftelse
på detta skickas via e-post om du har lämnat en e-postadress i samband med din ansökan.
OBS!
Vårdnadshavarna ansvarar för att Natur och miljöskolan vid antagning och kötid har uppdaterade
kontaktuppgifter där vi kan komma i kontakt med er. Natur och miljöskolan skickar information till den
postadress och den mailadress som angivits i ansökan.
För frågor om antagning, köplats m m är du också välkommen att ringa till rektor 076-82 71 177
Marika Dahlström
rektor
Natur och Miljöskolan i Åmål
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