Senast ändrad: 190210 EB

KÖREGLER
Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för både kommunala och
fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.
Du ansöker till dessa tjänster i e-tjänsten Min barnomsorg https://
barnomsorg.stockholm.se/.
Regler för intagning
Anmälan sker på Stockholms stads e-tjänst enligt ”Regler för intagning och plats i
förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad”.
Montessoriförskola Lilla Kvikkjokk är beviljad avsteg från öppenhetskravet enligt 8
kap. 18§ skollagen. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och
medlemsskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen
ställer på vårdnadshavaren. Principerna för beslutsprövning gällande antagning till
förskolan är följande:
- Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
- Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets
födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Du får ange fem önskemål på ansökan. Vid placering tas så långt som möjligt hänsyn
till dina önskemål.

Ködatum och ansökningsdatum
Det datum du gör ansökan blir ditt ködatum.
Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om du söker förskoleplats
tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Söker du förskola efter att
barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ditt ködatum.
Ködatumet ger dig din köplats till den förskola du valt.
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Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum.
Om du senare ansöker till ytterligare en förskola får du ett nytt ködatum till den
förskolan. Även vid ändring av förskolor ändras ködatum.
Om en ledig plats uppstår i augusti, erbjuds platsen till de barn som har önskat
placeringsmånad i augusti eller tidigare.
Avsteg från öppenhetskravet
Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk har medgetts avsteg från öppenhetskravet enligt
8 kap. 18§ skollagen. Avsteget innebär att föräldrarna har jour vid ordinarie personals
sjukfrånvaro samt ansvarar för visst underhåll i förskolan.
Övrigt
I anslutning till anmälan erbjuds förälder/vårdnadshavare ett besök på förskolan, med
rundvandring och information. Förälder/vårdnadshavare får då med sig hem en
sammanfattande informationsfolder.
Köansvarig kontakt: Erica Wollter
E-post: koansvarig.kvikkjokk@gmail.se

