Rudolf Steinerskolan i Göteborgs policy för intag och köhantering.
Detta dokument beskriver hur de sökandes handlingar behandlas. Vi vill säkerställa en så
rättvis och lika behandling för alla ansökande utifrån gällande regelverk. Ställa sig i kö,
ansöka till skolan gör man genom att fylla i ansökningsblankett från hemsidan
www.rudolfsteinerskolan.se. När skolan mottagit en ansökan får elevens vårdnadshavare en
bekräftelse per mejl. Ansökningar om att få börja skolan under löpande läsår behandlas och
beslutas vid plats i berörd klass. Ansökningar om att få börja vid terminsstart beslutas under
terminen innan skolstart.
Antagning och förtur
Rudolf Steinerskolan tar in sökande utifrån tre principer:
1.) Syskonförtur. Sökande som har syskon som vid antagningstillfället går i samma skola
erbjuds förtur till lediga platser. Om det är flera sökande som har syskon på skolan tillämpas
kötid som i punkt 3.
2.) Pedagogisk förtur. Sökande som vid ansökningstillfället kommer från annan
Waldorfpedagogisk skolverksamhet erbjuds förtur till lediga platser. Om det är flera sökande
som kommer från annan Waldorfpedagogisk verksamhet tillämpas kötid som i punkt 3. Med
Waldorfpedagogisk skolverksamhet menas pedagogisk verksamhet från låg, mellan och
högstadieskola.
3.) Kötid. Vi tillämpar rak kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och
det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp först ska erbjudas plats. Detta
gäller oavsett kommuntillhörighet.
Barn med behov av särskilt stöd, skolan följer alltid den övergripande lagstiftning som finns
samt de kommunala bestämmelser och rutiner som finns lokalt gällande detta. Ett barns
eventuella behov av särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till Rudolf
Steinerskolan.
Nej tack till erbjuden plats
Om man tackar nej till erbjuden plats och vill stå kvar på kölistan tilldelas man ett nytt
ansökningsdatum som blir datumet den dagen man tackar nej.
Er köanmälan plockas bort om:
-Ni tackar nej till en plats.
-Ni ej kan nås på uppgivna kontaktuppgifter.
-Ni ej svarar på erbjudande av plats inom angiven tid.

Uppdatering av kösystemet
Årligen genomförs följande process för att Rudolf Steinerskolan ska ha en aktuell kö till vår
skola:
- Ett mail skickas ut till alla i kön den 1 februari eller närmaste vardagen i anslutning. Detta
mail ska ses som en påminnelse att ni har en plats i kön hos oss och att ni bekräftar er
köplats genom instruktioner i mejlet. Var uppmärksam på att detta mail kan hamna i er
inkorg. Vissa e-postdomäner har starka filter vilket kan medföra att mailet sorteras som
”skräppost”.
- All mail angående kön skickas ut till den e-postadress/e-postadresser ni registrerade i er
inskickade anmälan. Tänk på att uppdatera er/era e-postadress/e-postadresser om dessa
har ändrats sedan ni gjorde er anmälan. Detta görs genom att skicka de nya uppgifterna till
rudolf@steinerskolan.se
- Önskar ni inte stå kvar i kön ber vi att ni meddela oss via rudolf@steinerskolan.se när som
helst.
- Då eleverna är för gamla för vår verksamhet gallras all information bort ur vårt kösystem.
Återantagning av elev
En elev som slutar på Rudolfsteinerskolan ska göra en ny ansökan om eleven vill komma
tillbaka till skolan. Det ursprungliga anmälningsdatumet slutar att gälla när man slutar
skolan.

