Plats för nytaget
foto

!

Förskoleklass

År 1

År 2

År 3

År 6

År 7

År 8

År 9

År 4

År 5

Läsår:

Personnummer (10 siffror)

Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamnet)

Adress

Postadress

Telefon

Vilken ev. förskola eller skola ska ert barn byta ifrån?
Skolans namn

Föräldrar/vårdnadshavare:
Vårdnadshavare 1

Personnummer (10 siffror)

E-postadress

Mobiltelefon

Adress om annan än ovan

Yrke

Vårdnadshavare 2

Personnummer (10 siffror)

E-postadress

Mobiltelefon

Adress om annan än ovan

Yrke

Civilstånd

Gifta

Ogifta

Ensamstående

Syskon:
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Har ert barn några speciella behov som skolan bör veta om?

Målsättning för Leteboskolan är:
1. Att fostra och utveckla barn och ungdom in i en genuin kristen tro grundad på bibeln som Guds ord.
2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvarsfulla
och självständiga medborgare i dagens Sverige. Eleverna skall stimuleras till engagemang, förståelse och
samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle.
3. Att stimulera eleverna andligt, intellektuellt och fysiskt för att utveckla den potential varje enskild elev har, så
att deras karaktär och deras livsmål gör dem till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett
aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället.
4. Skolan skall verka för att utveckla hos eleverna bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, arbetsamhet,
initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt medmänsklighet och internationellt ansvar. Allt detta
från den nivå den enskilde eleven befinner sig på, för att undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och
felaktig konkurrensanda.
5. Skolan skall följa gällande normer och timplaner för grundskolan med avsatt tid för morgonbön och
kristendomsundervisning, samt utarbeta och förbättra läromedel med hög kunskapsnivå.
Antagningsregler
För samtliga ansökande gäller att ansökningsblanketten måste vara korrekt ifylld och ankomstdaterad.
1.

Barn som går på Letebo Förskola har förtur till Leteboskolan och Letebo Särskola.

2.

Syskon till antagna barn/elever har förtur till Letebo Förskola, Leteboskolan och Letebo Grundsärskola
om anmälan görs innan brytdatum*.

3.

Vid de fall elever har samma ankomstdatum på blanketten gäller förtur för den vars syskon antogs först.

4.

Ankomstdaterad ansökningsblankett gäller som köplats för barn/elever som ej har förtur.

5.

Vid lika enligt ovan sker lottning med tre personer närvarande.

Om barn/elev avslutar sin förskoleplats eller avbryter sin skolgång på Leteboskolan eller Letebo Grundsärskola,
gäller inte syskonförturen längre.

Brytdatum för antagning till höstterminen är den 30 april.
Brytdatum för antagning till vårterminen är 30 september.
*Brytdatum= Det datum då klasserna/grupperna fastställs inför kommande termin. Senare anmälan kan inte
anropa syskonförtur inför den antagningen.
Jag har tagit del av Leteboskolans målsättning och inser att den är grunden för skolans verksamhet. Jag ser det
som en förmån att få ha mitt barn i en kristen skola och kommer inte att motverka den kristna fostran mitt barn
får. Jag önskar efter bästa förmåga samarbeta med skolans lärare och personal för mitt barns bästa.

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Datum

Datum

Anmälan skickas till Leteboskolan, Letebovägen 4, 519 90 Horred (telefon 0320-87320)

