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Policy för intag och köhantering.
Detta dokument beskriver hur de sökandes handlingar behandlas. Vi vill säkerställa en så
rättvis och lika behandling för alla ansökande utifrån gällande regelverk.
Ställa sig i kö
Ansöka till skolan gör man genom att ladda ner skolans ansökningsblankett från hemsidan
eller hämta en kopia på skolan därefter skicka in den till skolan. När skolan mottagit en
ansökan får den elevens vårdnadshavare en bekräftelse med personligt nummer som
visar när ansökan inkom enligt modellen (ååååmmdd:x).
Ansökningar om att få börja skolan under löpande läsår behandlas och beslutas direkt i
anslutning till ansökningens mottagande. Ansökningar om att få börja vid terminsstart
beslutas under terminen innan skolstart.
Antagning och förtur
Mikaeliskolan tar in sökande utifrån tre principer:
1.) Syskonförtur. Sökande som har syskon som vid ansökningstillfället går i samma skola
erbjuds förtur till lediga platser. Om det är flera sökande som har syskon på skolan
tillämpas kötid som i punkt 3.
2.) Pedagogisk förtur. Sökande som vid ansökningstillfället kommer från annan
Waldorfpedagogisk verksamhet1 erbjuds förtur till lediga platser. Om det är flera sökande
som kommer från annan Waldorfpedagogisk verksamhet tillämpas kötid som i punkt 3.
3.) Kötid. Vi tillämpar rak kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och
det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp första ska erbjudas plats. Detta
gäller både barn skrivna i Nyköpings kommun och barn från andra kommuner.

1

Med Waldorfpedagogisk verksamhet menas pedagogisk verksamhet som är ansluten till
Waldorffederationen, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd eller liknande organisation från utlandet.
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Avgifter för skolbarnomsorg
För avgiftsdebitering för skolbarnomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.
Barn från andra kommuner
De principer som vi utgår från när det gäller antagning och förtur tillämpas på samma sätt
oavsett om eleven är bosatt i skolkommunen eller i någon annan kommun.
Barn med behov av särskilt stöd
Om det finns anledning att tro att en elev är i behov av särskilt stöd kan Mikaeliskolan
ansöka om tilläggsbelopp för att bekosta detta. Den ansökan riktas till barnets
hemkommun och olika kommuner har olika rutiner för hur tilläggsbeloppet kan hanteras.
Mikaeliskolan följer alltid den övergripande lagstiftning som finns samt de kommunala
bestämmelser och rutiner som finns lokalt gällande detta. Ett barns eventuella behov av
särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till Mikaeliskolan.

Efter beslut hos Stiftelserådet
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Petter Björnskär
Rektor

