KRITERIER FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLBARN I PARGAS
STAD (Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 17.1.2018 § 7)
Ifall de utannonserade platserna till eftermiddagsverksamhet inte räcker till alla sökande tillämpas
följande principer:
1. Eftermiddagsverksamheten i skolorna betjänar i huvudsak den egna skolans elever. För
Pargas kommunområde gäller följande. Till eftermiddagsverksamheten i Skräbböle intas i
första hand elever från Skräbböle skola, i andra hand intas elever från Sunnanbergs skola.
Om det finns platser kvar intas elever även från andra skolor som valt detta alternativ. Det
förutsätter att skjuts kan ordnas i enlighet med skolskjutsdirektiven eller på annat sätt, som
inte belastar eftermiddagsverksamheten.
Till Malms skolas eftermiddagsverksamhet intas i första hand elever från Malms skola och
elever som erhåller särskilt stöd.
2. När elever som erhåller särskilt stöd intas, utreds möjligheterna att ta emot eleven och
behovet av stödåtgärder. Verksamhetsplatsen avgörs från fall till fall. I övrigt gäller samma
intagningsgrunder för alla elever som har rätt till eftermiddagsverksamhet. Elever som
erhåller särskilt stöd har rätt att gå förbi andra barn som finns på väntelistan.
3. De barn som inte har någon sådan vuxen person i hemmet under verksamhetstiden som kan
ta hand om barnet, prioriteras framom de barn som har någon hemma.
4. De barn som behöver eftermiddagsverksamhet varje dag (heltid) prioriteras framom de barn
som behöver plats i eftermiddagsverksamheten högst 10 dagar i månaden (deltid).
Heltidsplats kan ändras till deltidsplats tidigast från och med vårterminens början. Ändringen
gäller hela kalendermånader och görs från och med den första i månaden. Om detta bör
skriftligen meddelas skolbyrån senast en månad på förhand.
5. Första klassister prioriteras framom andra klassister.
6. De barn som i första hand valt eftermiddagsverksamhet hos en viss serviceproducent antas
först, i andra hand antas de barn som valt stället i andra hand.
7. I övrigt tillämpas lottdragning.
8. Till respektive serviceproducents verksamhet intas det antal barn som motsvarar
platsantalet. Övriga ansökningar sätts på en väntelista i den ordning ovan nämnda principer
ger.
9. Serviceproducenterna har rätt att närvara när intagningen sker.
10. Om tolkningssvårigheter eller andra oklarheter uppstår avgörs ärendet av
bildningsnämndens svenskspråkiga sektion.

