Grankulla stad
Ansökningsblankett för Granhultsskolan 2019
bor i Grankulla och går i förskolan _________________________________(i annan kommun)
bor i annan kommun och går i förskolan __________________________________
går i skola i en annan kommun men har syskon som går i Grankulla i åk 1-8 och söker till åk_____
går i skola i en annan kommun men har inte syskon som går i Grankulla i åk 1-8 och söker till åk_____
Tillnamn

Förnamn (tilltalsnamnet understreckat)

Personbeteckning

pojke

flicka

annan

Adress
Postnummer

Postanstalt

Elevens GSM

Vårdnadshavarens namn
1)Far

Telefon hem/GSM/arbetet

2)Mor
Annan vårdnadshavare
1)E-postadress till vårdnadshavare

2)E-postadress till vårdnadshavare

Förskola/Lågstadieskola

Religionssamfund

Eleven deltar i religionsundervisning

Ev.luth.

Ev.luth.

Ortodox

Ortodox

Annat, vilket

Annan, vilken

Hör ej till något religionssamfund

Eleven deltar i underv. i livsåskådning

A1-språket från åk 3 är

A-finska

Klasslärare

A-2-språket från åk 4 är

MoFi

engelska

tyska

Syskon i Grankulla årskurs 1-8, namn och klass

Annat skolan bör veta: t.ex. allergier, sjukdom, specialbehov i skolan

Ansökan returneras undertecknad till rektor Catharina Sunesdotter 31.1.2019, till adressen
Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla

Målsmans namnteckning _____________________________Namnet textat________________________________
Målsmans namnteckning _____________________________Namnet textat________________________________

Välkommen till Granhultsskolan! http://www.granhultsskolan.fi/
information ges av rektor Catharina Sunesdotter 050-4148305

vänd

Grunderna för den sekundära elevantagningen till den svenskspråkiga grundläggande
utbildningen i Grankulla
1. Den som deltar i avgiftsfri kommunal förskoleundervisning i Grankulla har rätt
att inleda skolgången i Granhultskolan och den som är på årskurs 6 i
Granhultsskolan har rätt att gå årskurserna 7-9 i Hagelstamska skolan.
2. Sökande som då den skolgång, som ansökan gäller, inleds har ett syskon som
är elev i årskurs 1-8 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla.
Syskonprincipen tillämpas inte om sökandens syskon går på den sista årskursen
(9) inom den grundläggande utbildningen då ansökan görs.
3. Grunderna tillämpas i nämnd ordning. Ifall det inom den gällande grunden
finns fler ansökningar än kvarstående platser, avgör lotten vem som får plats.
Efter att grunderna i pkt 1-2 tillämpats avgör likaså lotten ifall det finns fler
ansökningar från andra kommuner än kvarstående platser. I fall det bland
ansökningarna finns flera sökanden från samma hushåll, deltar dessa i
lottningen som en sökande. I fall den sista platsen i lottningen går till en dylik
lott, lottas den sista platsen på nytt.
Vid sekundär elevantagning fylls de platser som eventuellt blivit lediga i
undervisningsgrupperna i samband med den primära elevantagningen. Nya
undervisningsgrupper bildas inte för sekundär elevantagning. Sekundär elevantagning får inte
heller ge upphov till tilläggsresurser.
Ersättning för skolresor betalas inte inom den sekundära elevantagningen.

