Köplacering:
Freinetskolan Mimer tillämpar kommunens kösystem.
Fristående såväl som kommunala förskolor och skolor använder sig av ett enhetligt
webbaserat kösystem i Norrtälje. Att ställa sig i kö till Mimers förskola eller skola gör man
via kommunen. Ni är välkomna att kontakta oss på Mimer om ni är osäkra på hur man går till
väga. Så här går det till:
Ni erhåller av kommunen en inloggning, som gäller ert/era barn, alternativt kan ni ta hjälp av
kommunens telefonservice på Kontaktcenter tel. 0176-710 00. När ni anmäler ett barn för
ett kommande val, var noga med att registrera eventuella syskon, det finns en speciell
ikon för det.
Erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare från kommunen via e-post, sms eller med
vanlig post. Svar gör ni till kommunen. Erbjudandet om plats på förskolan gäller i 14
dagar, annars går platsen till nästa i kön. Erbjudande om plats på förskolan sker utifrån
kötid. Till skolval inför kommande läsår skickas information ut från kommunen om vilka
datum som gäller. I första hand erbjuds plats till de barn/elever som har Mimer som
förstahandsval. Om platser kvarstår erbjuds elever med Mimer som andrahandsval.
Förutom att ni tackar ja via kommunen skriver ni som målsman på ett kontrakt för ert/era
barn/elever, som lämnas till Freinetskolan/förskolan Mimer. Som en extra säkerhetsåtgärd
ska ni på kontraktet notera syskon för framtida placering. Denna säkerhetsåtgärd vidtar vi
med anledning av att kommunens och vårt system inte är riktigt kompatibla vad gäller
uppgifter om syskon. Om ni får fler barn efter hand ombeds ni kontakta expeditionen på tel.
nr. 0176-558 80. Expeditionen kan då registrera uppgiften om det nya syskonet på det redan
placerade barnets/elevens kontrakt.
Vi placerar barn/elever utifrån längst kötid, den enda förtur som tillämpas är om man har man
syskon placerade på enheten.
OBS! Syskonförtur gäller barn skrivna på samma adress.
De fristående enheterna erbjuder placering i mån av plats, kommunen har en platsgaranti
på fyra månader. Om man inte har fått plats på sitt förstahandsval exempelvis här på Mimer
och man fortfarande vill få plats på enheten, uppmanar vi er att kontrollera att er kö-placering
finns kvar i systemet, även där är det en ikon att kryssa i.
Det är även till kommunen man lämnar in barnets/elevens schema samt aktuella
inkomstuppgifter. Varaktiga schemaförändringar ska registreras 14 dagar innan de får träda
i kraft.
Eventuella frågor kan besvaras av Mimers expedition tel. 0176-558 80
Varmt välkomna med er platsansökan!

