JAG GODKÄNNER INSKRIVNINGSVILLKOREN SOM ANGES NEDAN. JAG FÖRSTÅR
ATT NÄR JAG FÅR EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT MITT BARN ERBJUDITS EN PLATS PÅ
SKOLAN MÅSTE JAG BETALA INSKRIVNINGSAVGIFTEN PÅ 1.000 EURO. VARKEN
INSKRIVNINGSAVGIFTEN ELLER DEPOSITIONSAVGIFTEN BETALAS TILLBAKA OM
MAN TACKAR JA TILL EN PLATS OCH SEDAN AVSTÅR FRÅN DEN.
INSKRIVNINGSVILLKOREN
1. Skolavgifter betalas i förskott. Sista betalningsdagen för höstterminen är den 30 augusti och
sista dagen för vårterminen den 30 januari. En faktura via e-post kommer att skickas till dig
en månad före dessa datum. Om några betalningssvårigheter skulle uppstå måste ett möte
med skolexpeditionen bokas före skolstart för att diskutera en lösning. Om du inte följer
dessa villkor kommer ditt barn att förlora sin plats på skolan.
2. En icke återbetalningsbar inskrivningsavgift på 1.000 EUR betalas vid inskrivningen.
3. En deposition på 500 EUR betalas varje år i februari för att barnet ska ha kvar sin plats på
skolan till nästa år. Depositionen dras av från nästkommande termins avgift.
4. Om barnet inte ska fortsätta på skolan måste detta ha meddelats före följande datum:
a) Höstterminen: inte senare än den 28 februari
b) Vårterminen: inte senare än den 31 oktober
5. Inga avgifter kommer att sänkas om barnet slutar eller är frånvarande under
terminen. Samma sak gäller för skolmaten.
6. Skolavgifterna ökar årligen baserat på konsumentprisindex, utan föregående meddelande till
föräldrarna. Om styrelsen anser det nödvändigt att höja avgifterna ännu mer, kommer
föräldrarna informeras via e-post före den sista februari, och de nya avgifterna att börja gälla
fr.o.m. det nya läsåret som startar i september.
7. Du får 20 % rabatt på avgifterna från och med det tredje barnet.
8. Stödlektioner är obligatoriska om barnet inte ligger på samma nivå som resten av klassen
vid antagningstidpunkten. De här lektionerna måste föräldrarna betala för till samma pris som
för privatlektioner.
9. Föräldrarna samtycker till att informera skolan omedelbart om några omständigheter,
adress, telefonnummer osv. skulle ändras.
10. När relationen mellan skolan och elevens föräldrar har upphört, kommer informationen
(avgifter, studiedokumentation...) att sparas i minst 5 år. Efter det kan du ge oss din
tillåtelse att förstöra dem.
11. De här villkoren kan komma att ändras eller uppdateras och skickas då via e-post till
samtliga vårdnadshavare.

