Steinerskolen i Vestfold
I NNMEL DING I G RU NNS K OL E N
og
ELE VKONT RAKT
ELEV- OG FAMILIEINFORMASJON
ELEVEN
Fornavn:

Mellomnavn:

Etternavn:
Født:
Adresse:

Personnr:
Bostedskommune:

Postnr:

Poststed:

Nasjonalitet:

Kjønn:

FORESATTE
FORELDER 1
Fornavn:

Etternavn:

Personnr.:

Adresse:

Poststed/-nr:

E-post:

Tlf – priv:

Nasjonalitet:

Yrke:

Tlf – arbeid:

FORELDER 2
Fornavn:

Etternavn:

Personnr.:

Adresse:

Poststed/-nr:

E-post:

Tlf – priv:

Nasjonalitet:

Yrke:

Tlf – arbeid:
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SØSKEN
NAVN

ALDER

BARNEHAGE/SKOLE

EVENTUELT ANDRE PÅRØRENDE SOM KAN KONTAKTES:
NavN:

TELEFONNR:

BARNETS FASTLEGE:
Navn:
Legesenter:
Adresse:
Postnr/poststed:
Telefon:
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BAKGRUNNSINFORMASJON
Helsetilstand (syn, hørsel, allergi, alvorlige
sykdommer)/språk:
Har barnet en medisinsk diagnose? Fått fra hvem?

Har eleven kontakt med PPT eller BUPA? (legg eventuelt med papirer
fra PPT)

Er det noe du vil legge til av betydning for innmeldelsen til skolen?

Hva er barnets morsmål?

ANDRE OPPLYSNINGER OM BARNET: Eventuelle opplysninger dere
mener skolen burde ha.
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Hvem av foreldrene skal faktura for skolepenger sendes til?
Forelder 1
Forelder 2
Begge, 50 /50 (eller annen delings %_____________________________________)
Epostadresse for faktura : __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _

FORELDREANSVAR(sett kryss)
H a r m an f ore l dr ea ns v ar et a le ne, må do k u m enta s jo n
( fr a f o l ke reg i ste re t) som b e kr ef t er f o rh o l de t ved l e gg es.

Navn
forelder 1

B E GG E

F o re l der 1

F o re l der 2

Navn
forelder 2

Begge foreldre må være enige om skolevalg, jf Barneloven §34 og §35.
Undertegnede har gjort seg kjent med Steinerskolens
inntaksreglement, ordensregler og betalingsordninger:
Sted
Sign
forelder 1
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Elevkontrakt
Mellom
Steinerskolen i Vestfold Furumoveien 2 3142 Vestskogen
(heretter kalt ”Skolen”)
tlf.: 33 35 22 00
e-post: vestfold@steinerskolen.no
hjemmeside: https://vestfold.steinerskolen.no
og
…………………………………………., adr.: …………………………………………..
…………………………………………., adr.: …………………………………………..
som foresatte til
…………………………………………., adr.: …………………………………………..
(heretter kalt ”Eleven”)
er det inngått slik
elevkontrakt:
1. Inntak
Eleven er inntatt ved klasse ……… på Steinerskolen i Vestfold med virkning fra ………………..
Inntaket gjelder i utgangspunktet for alle klassetrinn, med mindre de foresatte sier opp
plassen, jfr. dog punkt 5.
2. Skolepenger
Elevens foresatte betaler skolepenger i henhold til satser og ordninger slik det fremkommer på
skolens hjemmeside. Skolepengene fastsettes av skolens styre årlig i henhold til bestemmelser i
friskoleloven § 6-2 med forskrifter og innenfor de av Stortinget årlige fastsatte rammer.
Skolepenger betales for semestermåneder, dvs. fra og med januar til og med juni og fra og med
august til og med desember.
De månedlige beløpene faktureres omkring den 15. i hver måned med forfall 14 dager senere.
Forfalte beløp kan etter varsel og betalingsoppfordring inndrives i henhold til inkassoloven av
01.10.1989
Skolen kan innvilge redusert sats i henhold til ordning for dette slik det fremkommer på
skolens hjemmeside. Søknaden vil bli behandlet av daglig leder som har taushetsplikt om
søknadsgrunnene og om vedtaket. Vedtaket meddeles regnskapsfører som har tilsvarende
taushetsplikt.
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3. Elevens rettigheter
Elev i grunnskolen har rett til å fullføre til og med 10. klasse med de forbeholdene som fremgår
av punkt 5.2.

4. Elevens plikter
Eleven plikter å følge skolens ordensreglement slik det fremkommer på skolens hjemmeside.
Steinerskolen i Vestfold - Utdanning av barn og unge

5. Avbrudd i utdannelsen/oppsigelse av plassen

5.1.

Fellesbestemmelser

Oppsigelse av plassen bør skje skriftlig hvis det ikke fremgår tydelig av forholdene for øvrig at
plassen er oppsagt. Oppsigelsestiden løper frem til skoleårets slutt, likevel minst 3
betalingsmåneder og maksimalt 4 betalingsmåneder. Plikten til å betale skolepenger løper i
oppsigelsestiden.
Ved oppsigelse etter punkt 5.1 er foresatte forpliktet til å sørge for at Eleven blir meldt inntak
ved annen godkjent eller offentlig skole.
Dersom oppsigelsen skjer i siste del av 10. klasse, løper skolepengeforpliktelsen uansett ikke
lengre enn til skoleårets slutt.

5.2.

Manglende betaling av skolepenger for grunnskoleelever

Manglende betaling av skolepenger for 4 av ett skoleårs måneder kan medføre oppsigelse av
skoleplass for Eleven, med mindre man har kommet frem til særskilt avtale om hvordan dette
beløpet skal inndekkes. Skolen plikter å sende skriftlig varsel, der foresatte minnes på denne
virkningen av manglende betaling.
6. Informasjon
Kontakt mellom skole og foresatte som ikke avklares direkte med
klasseforstander/kontaktlærer, skal skje med skolens daglige leder.
Foresatte er gjort kjent med Steinerskoleforbundets ombudsordning som bistår i saker der skole
og foresatte ikke selv finner frem til løsninger. https://www.foreldrene.no/om-sff/ombud/
Underskrift på elevkontrakt
Denne kontrakten er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett som oppbevares i Elevens mappe og ett
til Elevens foresatte.
Nøtterøy den ………………………..
Signatur forelder/foresatte 1 :

…………………………………………………………………………………………………………
Signatur forelder/foresatte 2 :
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