ANSÖKAN OM PLATS
I MIMERKLUBBEN
Fritidshemsplats erbjuds barn som är inskrivna i Mimerskolans åk 4-6. Eftersom omfattningen skiljer
sig från traditionella fritidsplatser har vi valt att kalla vårt fritids för Mimerklubben. Blanketten
måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.
Ansökan gäller fritidshemsplats för:
Elevens namn:

Personnummer:

Omfattning: Som heltid räknas behov av plats både före och efter skoltid. Som deltid räknas behov
av plats före eller efter skoltid.
□ Heltid

Från kl:

samt

Till kl:

□ Deltid

Från kl:

alternativt

Till kl:

Vårdnadshavares underskrift: Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare.
Namn (v.g.texta):

Personnummer:

Underskrift:

Namn (v.g.texta):
Underskrift:

Se separat information: Fritidshemsplats på Mimerskolan.

Personnummer:

FRITIDSHEMSPLATS PÅ MIMERSKOLAN
Mimerskolan är en friskola och lyder alltså inte under Sundsvalls kommun. Istället för ett
traditionellt fritidshemsupplägg har vi valt att kalla vår fritidsverksamhet för
”Mimerklubben”. Avgiften är densamma oavsett hushållets inkomst, vilket betyder att
skolan inte baserar avgiften på denna utan att kostnaden är densamma för alla.
Avgift
Taxan gällande fritidshemsplats på Mimerskolan är enligt följande:
Morgon- och eftermiddagsklubb (heltid)
Endast morgonklubb/eftermiddagsklubb (deltid)

650 kr/månad
500 kr/månad

Faktura
Fakturan avser omsorgen under innevarande månad och ska vara Mimerskolan tillhanda
senast den 30:e. Avvikelser justeras nästkommande månad.
Efter förfallodagen skickas en påminnelse ut med påminnelseavgift. För faktura som, trots
påminnelse, inte betalas skickas ett inkassokrav med inkassokostnad.

Omfattning
Mimerklubben är avgiftsbelagd verksamhet före och efter skoltid
och finns i två omfattningar:
• Heltid gäller före och efter skoltid under skoldagar
• Deltid gäller före eller efter skoltid under skoldagar
Deltidsplatsen kan förläggas före skoltid vissa dagar och efter skoltid andra dagar. På
studiedagar har barnet även tillgång till Mimerklubben den tid som övriga dagar är skoltid.
Behov av plats i Mimerklubben ska anmälas på därför avsedd blankett med barnets
vistelsetid. Vid förändring av barnets vistelsetid ska detta anmälas i god tid.
Plats i Mimerklubben innebär:
• att vårdnadshavare abonnerar på platsen
• att abonnemanget bekräftas genom ett skriftligt placeringsavtal
• att avgift betalas 11 månader per år
• att vid uppsägning av plats gäller en månads uppsägning
• att avgift debiteras under uppsägningsmånaden oavsett om platsen nyttjas
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eller inte
• att platsen ska nyttjas regelbundet

Anmälan om behov av plats i Mimerklubben
Anmälan om behov samt förändring gällande detsamma görs på särskild blankett som finns
på Mimerskolans hemsida: www.mimerskolan.se

Vid eventuella frågor kontaktas Mona Selling på telefon 060-66 17 20 eller via mejl
mona.selling@friskola.sundsvall.se
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