Till dig som har fritidshemsplats för ditt barn hösten 2020

Välkommen till Docksta friskolas fritids!
Regler för taxa för barn inskrivna vid Docksta friskolas fritidshem.
Taxa
Barn 1

400 kr/mån.

Barn 2

200 kr/mån.

Barn 3, 4 o s v gratis
Detta är den taxa du kommer att betala om du inte lämnar in ansökan om
reducerad fritidsavgift.
Om ditt barn nyttjar platsen mindre än 40 timmar per kalendermånad (d v s
från den 1:a till den sista i månaden) kan du betala timtaxa på 10 kr/timme.
Du fyller då i vilka dagar och tider ditt barn varit på fritids. Varje påbörjad
halvtimme räknas som en halvtimme. Räkna ned summan och mejla till
annika@dockstafriskola.se senast den 15:e nästa månad.
Barnets schema utgår från föräldrarnas/vårdnadshavarnas arbets- eller
studietid + restid om inte annat har överenskommits med rektor. Kom ihåg att
tiden ska anges från att barnet kommer till fritids och till och med att det
lämnar fritids.
Barnets schema ska lämnas in i förskott, helst så tidigt som möjligt.
Fakturan för månad 1 skickas ut i början av månad 3 och betalas i slutet av
månad 3. Med andra ord kommer räkningen på augusti i början av oktober och
ni betalar den i slutet av oktober.
Fakturan skickas månadsvis men ni kan också välja att betala kvartalsvis eller
halvårsvis. Juli månad tar vi inte ut någon fritidsavgift.

Uppsägningstiden för fritidshemsplats är en månad.

För att kunna ansöka om reducerad fritidsavgift gäller tills följande.
All frånvaro ska anmälas i förväg.
Om du skulle ha arbetat eller studerat och ditt barn skulle ha varit på fritids
men istället blir ledigt måste du ringa senast den tid ditt barn skulle ha varit på
fritids eller senast 7.15 samma dag för att du sedan ska kunna ansöka om
reducerad avgift för den dagen. Om du ringer senare än 7.15 får du avräkna tid
först efter 12.00.
Om du hämtar ditt barn tidigare än vad du angett ber du personalen notera
detta och den tiden kan räknas av.
Frånvaro ska anmälas till fritidspersonalen oavsett om det gäller sjukdom eller
annan frånvaro.
Varje påbörjad halvtimme räknas, en kvart = 0,5 timme.
Dessa regler gäller tills vidare. Har du synpunkter eller funderingar ber vi dig att
kontakta styrelsen, rektor eller fritidspersonal.

Styrelsen för Docksta friskola ekonomisk förening

