“Den lilla förskolan med det stora hjärtat”

Trollebygdens byaskolors
ekonomiska förening.
Vi driver förskola, skola och fritids i Trolle Ljungby
och förskola i Nymö.
www.trolleskola.se
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Hjärtligt välkomna till vår förening.
Vi driver två förskolor, en skola och ett fritidshem i privat regi. Vi är en ekonomisk
förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att vårdnadshavare som
valts in vid årsmötena sitter i vår styrelse och har det övergripande ansvaret för
fastigheter och personalfrågor.
Vi har en rektor för förskolorna och en rektor för skola/fritids som tillsammans med
pedagoger och övrig personal driver det pedagogiska arbetet i respektive
verksamhet.
I styrelsen sitter representanter från förskolorna, skolan och fritids. Vi vill ha ett så
brett kunskapsspann på våra styrelsemedlemmar som möjligt. Vi har ekonomer,
fastighetskunniga, hälsopedagoger, lärare och fritidspedagoger i vår styrelse.
För att kunna sitta i styrelsen måste personerna vara medlemmar i vår förening.
Plats på förskolorna:
Vill ni ha plats till era barn i våra förskolor måste ni betala in medlemsavgiften för att
ställa er i kö.
Avgiften är första året 200kr och när den är betald räknas det som att ni står i kö från
det datum betalningen registreras hos oss.
Avgiften sätts in på vårt bg nr: 5867-7766.
När barnet fått plats är årsavgiften sen 100kr/medlem.
Vill ni sätta syskon i kö till förskolorna fyller ni bara i denna blankett och lämnar till
förskolerektor. Ingen ny avgift.
Eftersom vi är en förening har vi några krav på er som medlemmar:
Obligatoriskt för förskolan:
#Delta vid våra 2 fixardagar, en på våren och en på hösten. Dessa anordnas av två
fixardagsansvariga från styrelsen.
#stötta i barngrupperna tillsammans med andra vårdnadshavare under
pedagogernas planering. Alltid en pedagog med under dessa pass.
För tillfället ligger dessa på onsdagar varannan vecka mellan 14:50-17:00. Ca 2-3
pass per termin och familj.
Övrigt:
Barnen är försäkrade genom “Protector försäkring”. Kristianstad kommuns kollektiva
försäkring.
Genom att skriva under och skicka in er ansökan godkänner ni att vi behandlar era
uppgifter enl GDPR.
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Ansökan om plats på Nymö eller Trolle Ljungby förskola
Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Allergi eller överkänslighet

Adress

Postnummer

Postort

Barnet/barnen folkbokförd hos
Vårdnadshavare 1

Personnummer

Arbetsgivare/studier

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Telefonnummer
arbetet

E-postadress

Vårdnadshavare 1:s
sambo/maka/make/partner

Personnummer

Arbetsgivare/studier

Telefonnummer

Telefonnummer
arbetet

E-postadress
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Vårdnadshavare 2

Personnummer

Arbetsgivare/studier

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Telefonnummer
arbetet

E-postadress

Vårdnadshavare 2:s
sambo/maka/make/partner

Personnummer

Arbetsgivare/studier

Ansökan avser
Placering önskar fr o m datum

Antal timmar / vecka ansökan avser

_________________________

____________________________

Arbete ________

Studier __________

Vårdnad om barnet

Gemensam vårdnad ____

Gemensam vårdnad men delat
boende ____

Båda vårdnadshavarna har
behov av placering
JA _____

NEJ ____
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Tillämpningsregler
Ansökan om plats på förskola. När medlemsavgiften är inbetald är ert ködatum det datum
vi ser att er avgift kommit in. Vi meddelar er sedan när vi har en plats att erbjuda.
Trollebygdens byaskolors ekonomiska förening
Bankgironummer: 5867-7766 Organisationsnummer: 716436-760
Uppsägningstiden är två månader. Uppsägning ska ske skriftligt till rektor.
Uppsägningstiden räknas från det datum blanketten kommit till rektor. Avgift debiteras
under uppsägningstiden. Platsen får användas fram till den dag förändringen träder i kraft,
oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.
Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp, uppsägningstiden är 2
månader.

Övrig information
Här kan ni bla skriva om ni önskar Nymö/Trolle förskola i första hand. Vi erbjuder plats på den
förskola vi har plats.

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 2

Ansökan skickas till
Trollebygdens förskolor
Åsa Boström
Elmqvists väg 20
29169 Fjälkinge
alt mejl
asa.bostrom@trolleskola.nu
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