Fritidshemmet Linnéan
Fritidshemmet Linnéans ordinarie öppettider är 7.00 – 17.00.
Vid behov (anmält senast 1 vecka i förväg) har vi öppet 6.00-18.00.
Frukost serveras fram till 7.50.
Anmälan av omsorgstid och utsträckning av redan anmäld tid görs senast 1 vecka i
förväg. Omsorgstider lämnas i brevlådan utanför lärarrummet.
Fritids har öppet under höstlov, februarilov och påsklov samt fram till torsdagen före
midsommar på sommarlovet. Efter sommarlovet öppnar fritids på måndagen första
veckan i augusti. Vid behov av omsorgstid under dessa veckor - meddela senast 1
vecka i förväg. Ange även när barnet kommer på morgonen.
Vi behov av omsorgstid under jullov - meddela senast 1 månad innan lovets början.
Vid behov av omsorgstid under sommarlov – meddela senast 2 månad innan lovets
början. Under denna tid är ordinarie personal ledig och vi löser uppkomna
omsorgsbehov genom att exempelvis köpa in platser i andra verksamheter.
Uppsägning av fritidsplatsen görs skriftligen. Uppsägningstiden är 2 månader;
under uppsägningstiden kan barnets plats utnyttjas och vanlig avgift betalas.
Avgift:
Fyll i inkomstuppgift varje nytt läsår samt vid varje inkomstförändring.
Se särskild blankett.
Oavsett vistelsetid är avgiften för barn skrivna i Alingsås kommun (170817):
Barn 1 2% (av hushållets inkomst), dock högst 908 kr
Barn 2 1%, dock högst 454 kr
Barn 3 1%, dock högst 454 kr
Nuvarande maxtaxetak är 45 390 kr/mån. Avgifterna indexuppregleras varje år.
Om du har behov av fritids på skollov men inte vanligtvis har fritids
skall anmälan av behov och tider göras senast 14 dagar innan höst-, sport och påsklov,
1 månad innan jullov och 2 månader innan sommarlov. Anmälan är bindande. All
anmäld tid debiteras med 50 kr/dag, även om barnet inte kommer eller vid sjukdom.
Avgiften betalas senast i slutet av varje månad.
Avgiften slås ut på 12 månader; avgiften skall därför betalas även under juli månad.
När du lämnat inkomstuppgift får du en uppgift om hur mycket du ska betala per
månad, men du får inga ib-kort eller räkningar, utan betalar själv in avgiften.
Ange barnets namn samt månad.
Du kan även själv räkna ut din avgift via ”Beräkna barnomsorgsavgiften” på
www.alingsas.se – grundskola, barnomsorg – självservice, e-tjänster och blanketter förskola - beräkna barnomsorgsavgiften. Gör du detta får du veta direkt vad du skall
betala. Om du gjort en sådan uträkning, maila till helena@linneskolan.se
Avgiften betalas till
Alingsås Waldorfskoleförening Bankgiro 5032-0308 Swish 123041 28 58
För autogiro 8304-8, 14 002 795-4
En avstämning av det tidigare läsårets inbetalda avgifter görs i aug/sept varje år.
Vi frågor, kontakta rektor Helena Rödholm Siegrist helena@linneskolan.se

