Søknad om skoleplass ved Skaugdalen Montessoriskole SA
1. Personlige opplysninger
1.1 Fødselsdato
Dato

1.2 Etternavn
Måned

År
1.3 Fornavn

1.4 Er eller har eleven vært elev ved annen
montessoriskole?

□Ja

1.5 Hvis JA i punkt 1.4 – hvilken montessoriskole?

□Nei

1.6 Etternavn

1.7 Fornavn og mellomnavn

Foresatt 1

1.8 Adresse privat

1.9 Telefon privat

1.10 Telefon Arbeid

1.11 Mobiltelefon

1.12 E-postadresse
1.13 Etternavn

1.14 Fornavn og mellomnavn

Foresatt 2

1.15 Adresse privat (hvis annen enn foresatt 1/ punkt 1.8)

1.16 Telefon privat

1.17 Telefon Arbeid

1.18 Mobiltelefon

1.19 E-postadresse

□Ja

1.20 Søsken ved Skaugdalen Montessoriskole

□Nei

(Hvis JA, fyll ut pkt. 1.21)

1.21 Søsken ved Skaugdalen Montessorikole (Etternavn, Fornavn)

Klassetrinn

1
2

3

Andre opplysninger som er relevante for skolen (hvis dere ønsker SFO, skriver dere også dette her) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vi ønsker at vårt barn starter ved skolen:
Ved skolestart høsten

(årstall)

eller dato:

Vi bekrefter at alle opplysninger som er gitt i denne søknaden er sanne.
Underskrift (foresatt 1)

Underskrift (foresatt 2)

Sted/dato ……………………………………………………………….

Sted/dato ……………………………………………………………….

Navn……………………………………………………………………..

Navn……………………………………………………………………..

Søknad om skoleplass ved Skaugdalen Montessoriskole SA
Informasjon til søkere
Skaugdalen Montessoriskole SA er godkjent for inntil 70 elever. Siden skolen er en privat skole, betales det skolepenger for å
supplere driften (se pkt. 5).
Skolen er en montessoriskole, og det undervises etter Montessori Norges lærerplan. For mellomtrinnet (5.-7. klasse) vil det
imidlertid være enkelte tilpasninger slik at overgangen til offentlig ungdomsskole ikke blir for stor. Montessoriskolen er religiøst
nøytral. Mer informasjon om montessoripedagogikken kan du få ved henvendelse til skolen eller på skolens hjemmeside.
1. SKOLEFROKOST
Skoledagen starter med matpakkefrokost, hver dag klokka 08.25 – 08.55. Frokosten har som mål å være en god start på dagen
både ernæringsmessig og sosialt. Midt på dagen, før friminuttet, serverer skolen mat i form av brød og pålegg eller havregrynsgrøt.
Måltidene er et ledd i montessoriskolens faglige tilnærming til harmoni og høflighet.
2. SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)
SFO-tilbud for 1. – 4. trinn er avhengig av antallet elever som søker om plass. Prisen avhenger av antallet plasser som benyttes.
SFO følger skoleruten. Oppsigelsestid: 2 mnd.
3. SKOLERUTE
Skoletid og skolerute for skoleåret bestemmes av skolestyret/skolens ledelse i henhold til lovverket, og blir kunngjort i
god tid før skolestart på foreldremøter, per e-brev eller annet. Så langt skolen finner det hensiktsmessig følger vi Indre Fosen
kommune og Trøndelag fylkeskommune sin skolerute. Skoleruta legges ut på vår hjemmeside.
4. INNTAKSREGLEMENT
Skolen skal ta inn elever i forhold til skolens kapasitet. Ved kapasitetsproblemer vil skolen prioritere inntak av elever fra første
klassetrinn og barn som tidligere har vært elever ved en montessoriskole. Elever som har søsken på Skaugdalen Montessoriskole
SA vil også bli prioritert. (Viser til inntaksreglement og vedtekter på vår hjemmeside: www.skms.no)
5. KOSTNADER:
Foreløpig budsjett stipulerer følgende kostnader for skoleåret 2021/2022:
•
Skolepenger på kroner 310,- per barn per måned. Det betales skolepenger for 10 måneder, totalt kr 3100 per år.
•
I forbindelse med ekskursjoner etc. hvor det påløper kostnader, vil det bli samlet inn betaling når dette er nødvendig.
•
Vi råder foreldre til å skaffe gode sko/støvler og uteklær til elevene, siden vi er ute minst én dag i uka, uansett vær.
6. FORESATTE:
•
Dugnad – en forutsetning for at skolepengene skal være så lave som mulig, er at foresatte deltar aktivt i dugnader for
skolen. Dugnadene organiseres av styret.
•
Vi har også materiellkvelder, hvor foresatte og lærere deltar aktivt i utformingen av undervisningsmateriell. Disse kveldene
er både sosiale og lærerike, og gir en fin mulighet for direkte samarbeid med skolen.
•
Donasjoner – vi er takknemlige for donasjoner av utstyr til både undervisning, leik og daglig drift.
•
Montessoripedagogikk – for å få en forståelse av hva montessoripedagogikk er, er det vesentlig at foreldre/foresatte setter
seg inn i temaet. Skolen vil være behjelpelig med litteratur, og det kan bli aktuelt å holde korte kurs om pedagogikken for
foreldre/foresatte på skolen. Når foreldre/foresatte og skolens ansatte har den samme forståelsen av hva
montessoripedagogikk innebærer, fører det til en lettere og bedre kommunikasjon mellom hjem og skole. Montessori
Norge sitt nettsted montessorinorge.no byr på mer informasjon. Relevant litteratur kan også skaffes hos
memoforlag.no/collections/montessori

SØKNADEN SENDES TIL:

Skaugdalen Montessoriskole SA
Skaugdalsvegen 955
7100 Rissa
post@skms.no

tlf. 45 600 799

www.skms.no

Foresatte bes også om å fylle ut fullmaktsskjema og søknad om skoleskyss og sende skolen.

