AVTAL Skogsviolens Förskola
Mellan undertecknade parter träffas härmed följande avtal, Skogsviolens förskola
med anledning av att
_______________________________________Pers.nr:_____________har erhållit
plats på Skogsviolens förskola f r o m________20__.
Avgiften för barnomsorgen uttages enligt de principer som förskolan vid varje tid
tillämpar. Målsman har informerats om gällande beräkningsgrunder. Ändring av
beräkningsgrunderna skall aviseras minst en månad i förväg. Avgiften skall betalas
månadsvis i efterskott till förskolans bankgiro. För påbörjad månad uttages full avgift.
§2
Har månadsavgiften inte inkommit till Skogsviolens konto senast den tredje dagen i
nästkommande månad, uttages förseningsavgift med ett belopp av hundra kronor per
månad. Förseningsavgiften pålägges nästkommande månad. Uteblir eller försenas
betalningen i två månader har förskolan rätt att säga upp platsen. För kvarstående
avgifter efter uppsägningstidens slut utgår dröjsmålsränta enligt lag.
§3
Är vårdnadshavarnas gemensamma inkomst lägre än den inkomst som gäller vid
beräkning för maxtaxa ligger det i vårdnadshavarnas intresse att begära speciell
blankett för inkomsuppgift som ska vara inlämnad den 10:e för att kunna gälla som ny
avgift nästkommande månad.
§4
Uppsägningstiden för båda parter är två månader. Uppsägningen skall vara skriftlig.
Avgift utgår under hela uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.
§5
När barnet ska börja i sexårsverksamhet upphör platsen på Skogsviolen om inte
annat gemensamt beslut tagits med vårdnadshavaren.
&6
Skogsviolens förskola har löpande information till föräldrarna om förskolans
verksamhet och barnets utveckling och deltagande i olika aktiviteter och pedagogiska
moment. Detta genom att skicka skriftlig information (inklusive fotografier) på barnet
per e-post, ”dagsmail” och även mms samt via Förskoleappen. Vi samlar även in
teckningar och andra alster som barnet skapat i verksamheten och annan
dokumentation (inklusive fotografier) som rör barnets utveckling i en portfoliopärm
som förvaras på förskolan. I och med detta avtal godkänner ni att vi får använda oss
utav detta. Det krävs även ett samtycke i och med detta enl. GDPR, se bil fil.
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