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ELEVEN:
Elevens fornavn

Elevens etternavn

Kjønn

Nasjonalitet

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Språk

Postnummer Poststed

FORESATTE:
Foresatte 1

Telefon, privat

Telefon, arbeid

Ev annen Adresse/Postnummer/Poststed

Epost

Nasjonalitet

Foresatte 2

Telefon, privat

Telefon, arbeid

Ev annen Adresse/Postnummer/Poststed

Epost

Nasjonalitet

Går i dag i barnehage eller på annen skole:

Søsken: navn og alder på søsken

www.bm-skole.no

SØKNADSSKJEMA

BJØRGVIN MONTESSORISKOLE

2019/2020

Søknadsskjema Bjørgvin Montessoriskole 2019/2020
SIDE 2 av 2

Hvorfor ønsker dere skoleplass på en montessoriskole:

Andre opplysninger som er relevante for søknaden (skriv eventuelt på eget ark):

Skolepenger: Skoleplass for skoleåret 2018/2019 vil koste kr 1600 pr mnd i egenandel, som inkluderer
heldagsskole. I tillegg vil skolelunsj utgjøre kr 400 pr mnd., altså til sammen kr. 2000 i skolepenger. Det
gis søskenmoderasjon (25 % for nr 2. 50 % for nr 3, 4, 5 osv). Andelen betales i 11 måneder (augustjuni). Beløpet justeres årlig.
•

•

•
•
•

Montessoripedagogikk: For å få en forståelse av hva montessoripedagogikk er, er det
vesentlig at foreldre/foresatte setter seg inn i temaet. Skolen vil være behjelpelig med
litteratur, og det kan bli aktuelt å holde korte kurs om pedagogikken for foreldre/foresatte
på skolen.
Søknadsfrist og behandling: For skoleåret 2019/2020 er søknadsfrist 1. november 2018.
Søknaden må være oss i hende innen denne dato. Inntakskomiteen behandler søknadene
etter skolens inntaksreglement. Etter dette vil det være fortløpende inntak i løpet av
skoleåret, basert på søknadsdato, så lenge det er ledig kapasitet.
Administrasjonsgebyr: Ved aksept av tildelt skoleplass påløper et administrasjonsgebyr på
kr.1600.-. Beløpet justeres årlig.
Spørsmål: Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt med skolen.
Tlf: 97099012, e-post: post@bm-skole.no eller se skolens hjemmeside www.bm-skole.no
Beliggenhet: Skolen ligger på Storetveit. Adresse: Storetveitvegen 86, 5072 Bergen

Vennligst merk følgende:
For at skolen skal kunne tilrettelegge elevens skolesituasjon best mulig, ber vi foresatte om å opplyse
skolen om eventuelle sosiale og/eller faglige problemer eleven har og om eleven får bistand fra PPtjenesten. Vi ber også om tillatelse til å innhente opplysninger fra barnets barnehage eller annen
skole etter at skoleplass er tildelt.

Jeg/vi aksepterer at barnehagen, tidligere skole og/eller PPT kontaktes for å
innhente opplysninger:
Sted/dato:

Sted/dato:

Signatur foresatte:

Signatur foresatte:

JA / NEI

Søknadsskjema signeres og sendes til:
Bjørgvin Montessoriskole, Postboks 2501 Tveitevannet, 5823 BERGEN
www.bm-skole.no

