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Till: Löa Skola Ekonomisk Förening
Östra Löa 304, 71494 Kopparberg

13.33 Ansökan barnomsorg, elevplats, skolbarnomsorg
Barnets namn

Personnummer

Bostadsadress

Postadress

Tel. bostad

Hemkommun

Uppgift förälder 1

Vårdnadshavare

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Mobiltelefon

Tel arbete

Epostadress

Arbetsplats

Uppgift förälder 2

Vårdnadshavare

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Mobiltelefon

Tel arbete

Epostadress

Arbetsplats

Anhöriga + telefon

Förskolan Trollebo
klass __

Förskoleklass

Skolbarnomsorg/Fritids

Skolskjuts
Placering önskas from:

Datum för ansökan

Underskrift av vårdnadshavare

Underskrift av vårdnadshavare
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När du vill placera ditt barn i Löa Friskola:
Som förälder bestämmer du själv vilken skola ditt barn skall gå i. Men då hemkommunen har det yttersta ansvaret för
ditt barns skolplikt måste en ansökan ske till din hemkommun. Vi hjälper till med blanketten.
För plats i förskola och på fritidshem gäller samma som ovan. Utöver detta behöver vi inkomstuppgifter och
schema. Fråga efter blanketterna! OBS! De som bor i Ljusnarsbergs kommun lämnar schema och
inkomstuppgift till kommunen.
Skolskjuts. Elever från Ljusnarsbergs kommun har ej rätt till kommunal skolskjuts till Löa Friskola. För elever från
Lindesbergs kommun prövas rätten från fall till fall. Löa Skola har 4 skolbussar. Vårt skolskjutsschema planeras utifrån
avstånd och färdväg. Schemat är pressat och vi kan inte garantera skolskjuts från första dagen ditt barn börjar här.
Ta upp frågan med oss!
Föräldrainsatser. Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar tex
till att vi kan ha en fin utemiljö och bra skolskjutsar. Vårt upptagningsområde är stort. Därför är det viktigt för våra
elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans.
Det gör vi genom 2 storstädningsdagar per läsår samt 2 utearbetsdagar.
Om man har barn både i skolan och förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan.
De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle.
Om många föräldrar inte gör sin insats blir inte alla utrymmen storstädade och utemiljön blir mindre trivsam och då
blir arbetsmiljön inte tillfredställande varken för barnen eller personalen.
Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta så beslutade styrelsen 2014 att fakturera de som väljer
det. Beloppet för utebliven föräldrainsats är 700 kr per tillfälle. Alltså 2800 kr som mest under ett läsår. Skolverket
har inga invändningar eftersom det finns ett alternativ till att betala. Skolans ekonomi tillåter inte att vi anlitar extra
städpersonal om vi inte kan debitera de som inte gör sin insats.
Fruktpeng för skolelever För många år sedan kom det ett önskemål från föräldrarna via skolans styrelse, att de
ville att skolan skulle köpa in frukt och servera eleverna på förmiddagarna mot att föräldrarna stod för kostnaden för
frukten. Sedan dess får eleverna frukt i samband med första rasten. Därför skickar skolan en faktura för fruktpeng
som i nuläget är 175:- / termin
Det är givetvis frivilligt att deltaga. Om ni inte är intresserade så är det viktigt att ni meddelar kontoret via e-post
astrid.ericsson@loaskola.se eller brev, eller ring mellan 8-12 till 0580-30100 så att er faktura kan plockas bort
och förhindra påminnelse.
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