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Intagningsrutiner och köförfarande - Waldorfförskolan Viljan
Huvudprinciper
Ansökan om plats till Waldorfförskolan Viljan sker via det ansökningsformulär som hittas på hemsidan
www.orebrowaldorfskola.se. Ifylld och undertecknad ansökan skickas per post till Örebro
Waldorfförskola Viljan. Ansökan kan även laddas ner och mailas till rektorforskola@orebrowaldorf.se
alternativt lämnas in personligen till rektor på förskolan. Observera att ansökan skall undertecknas av
båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.
En bekräftelse på att ansökan tagits emot skickas till vårdnadshavare på uppgiven e-postadress inom
tio dagar. Viljan har stängt fem veckor under sommaren, under denna period skickas inga bekräftelser.
Den största delen av intagningen sker i början av varje nytt läsår i augusti. En mindre intagning sker
även i samband med terminsstart i januari. Intag under terminerna sker löpande vid mån av plats. Om
plats inte kan erbjudas vid önskad inskolning placeras barnet i kö. Kön är årskullsindelad och platsen
baseras på datum då ansökan mottagits efter justering av eventuell förtur. Om plats uppstår under
läsåret kontaktas vårdnadshavare i kö-ordning för att erbjudas plats.
Waldorfskolan Viljan strävar efter att följa Örebro kommuns intagningsrutiner vad gäller tidsplan vid
intagning till varje nytt läsår. Beslut om antagning till höstterminen delges således vårdnadshavare i
mars samma år. Ansöker man om plats till vårterminen får man besked i september föregående termin.
Ansökningar som görs med önskan om inskrivning under pågående termin skall få besked om plats kan
erbjudas inom sex veckor från att ansökan inkommit.
I samband med ansökan uppmuntrar vi vårdnadshavare som söker till Waldorfförskolan Viljan att ta
del av informationen om förskolan och dess pedagogik på hemsidan. Vi rekommenderar också ett
studiebesök. Studiebesök erbjuds en gång i månaden, se hemsidan för mer information.
Förturer
Förturer i prioriteringsordning:
1. Syskonförtur (gäller om barnet har syskon inskrivet vid annan Waldorfverksamhet i Örebro)
2. Waldorfförtur (gäller om barnet är inskrivet på en annan Waldorfverksamhet vid tiden för
ansökan)
En beviljad förtur innebär endast att barnet flyttas upp i kön. Om förskolan/avdelningen är stängd för
intagning kan plats inte erbjudas.
Notera att det är två separata kösystem till Waldorfförskolan Viljan och Örebro Waldorfskola F-9.
Därmed måste två separata ansökningar göras för att stå i båda köerna. Ansökan till Örebro
Waldorfskola F-9 görs till skolan, se hemsidan för mer information.
För mer information kontakta: rektorforskola@orebrowaldorf.se
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