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ANMÄLNINGSBLANKETT
För fortsatt deltagande
HT 2018 / VT 2019
eller hela 2018-19
Observera att vi har ett begränsat antal klasser på skolan, därav sker klassindelning baserat på
antal elever i varje årskull. Eleverna spenderar vanligtvis flera år i varje klass. Klassernas läroplan
sätts upp efter elevernas mognad och kunskap och varierar från år till år.

Barnets/barnens namn: _________________________________________________________
Har era kontaktuppgifter förändrats?
o Nej
o Ja – förklara ___________________________________________________________
Har det skett förändringar i barnens hälsotillstånd (allergier etc) vi bör vara medvetna om?
o Nej
o Ja – förklara ___________________________________________________________
Svenska Skolan i Boston drivs av ett föräldrakooperativ. Alla föräldrar förväntas delta aktivt i
skolans verksamhet, t.ex. genom att komma på föräldra- och styrelsemöten, hjälpa till i
klassrummen eller vid jul- och midsommarfester och andra aktiviteter för hela familjen.
Kryssa i 3 tillfällen nedan då ni vill och kan hjälpa till. Styrelsen kommer kontakta er angående
minst ett av dessa tillfällen. Ange på raderna nedanför om ni har andra specialkunskaper eller
saker ni vill hjälpa till med (t.ex. styrelsearbete, vikarie, biblioteket, webbsidorna...).
□
□
□
□
□
□
□

Julpyssel
Lucia och julfest (på skolan under skoltid)
Julgransplundring (på skolan under skoltid)
Vårsånger på SLC/äggjakt (Scandinavian Living Center)
Öppet hus (på skolan under skoltid)
Skolavslutning / Midsommarfest
Filmkvällar (på skolan under skoltid)

18 november
18 december
15 januari
9 april
14 maj
9 juni
Ej bestämt

Föräldrarna ansvarar för sina barn under vistelsen på skolan. Alla föräldrar förväntas hålla
barnen under uppsikt när de inte är i klassrummen, plocka upp efter barnen och hjälpa till att se
till att lokalerna lämnas i gott skick.
Skolans lokaler är ”nötfria”. Ingen mat som innehåller nötter får tas med/ätas på skolan.
Ifall du inte själv närvarar på skolan ansvarar du för att den som tar barnen till skolan är
informerad om skolans regler.
□ Jag har läst och förstått reglerna ovan.
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Svenska Skolan i Boston upprätthåller en adresslista med elevernas kontaktuppgifter. Listan
distribueras internt till skolans aktiva familjer.
□
Ja, jag tillåter att våra kontaktuppgifter publiceras i listan
□
Nej, jag tillåter inte att våra kontaktuppgifter delas ut
Svenska Skolan i Boston dokumenterar sin verksamhet under året och vi behöver er tillåtelse att
fotografera era barn. Fotona används till exempel på skolans webbplats, då vi har öppet hus, på
SWEAs julmarknad eller vid andra tillfällen då vi informerar om skolan.
□
Ja, mitt/mina barn får fotograferas
□
Nej, mitt/mina barn får inte bli fotograferade
Terminsavgifterna per termin eller hela skolåret 2018-2019 är:
HT 2018 / VT 2019

Skolåret 2018-19 (Bet. innan 30/6/2018)*

Skolåret 2018-19 (efter 30/6/2018)

1 barn

$200

$360

$400

2 barn

$350

$655

$700

3 barn

$425

$800

$850

4 barn

$475

$905

$950

OBS: Den som inte är svensk/finländsk medborgare eller inte vill uppge personnummer
betalar en tilläggsavgift på $100 per barn per termin från och med det kalenderår då barnet
fyller 6 år.
Skicka ifylld anmälningsblankett och check (utställd på ”Swedish School of Boston”) till
styrelsens kassör Sandro Mina, 745 Boylston Street, Suite 407, Boston, MA 02116 eller lämna
direkt till Sandro på skolan (han finns ofta i biblioteket under lektionstid).
* OBS! Brevet måste vara POSTSTÄMPLAT senast den 30 juni 2018 för att rabatten ska gälla.
En förseningsavgift på $50 per familj uppbärs ifall terminsavgiften inte betalats innan terminen
börjar.
Skolan har stipendiemedel för dem som har svårt att betala terminsavgiften. Fritt formulerad
ansökan riktas till styrelseordföranden och kassören och skickas till Sandro Mina, 745 Boylston
Street, Suite 407, Boston, MA 02116. Ansökan behandlas konfidentiellt. Styrkande information
(t.ex. skattedeklaration) efterfrågas vid behov.
Datum:
Underskrift:

