
Senja Montessoriskole              

 
 

Adresse: Fjordgårdvn. 15 
9388 FJORDGÅRD 
Org.nr. 913417208 

E-post: post@senja-montessoriskole.no 
Tlf 91333911  

 
   

 

 

Søknadsskjema for skoleåret 2017/2018 
Det kan søkes om plass i 1. til 10. trinn. 

 
 

Elevens etternavn:                              Fornavn:                                       Mellomnavn: 

Adresse:                                                Postnummer:                                 Sted: 

Telefon:                                                                                                        Personnummer 11 siffer: 

Søker i klasse:                                                                                             Skoleår: 

Nåværenede barnehage/skole:                                                                   Kjønn:  

 

Mors etternavn:                                    Fornavn:                                     Mellomnavn:  

Adresse:                                                Postnummer:                                Sted: 

Telefon (privat):                                     Mobil:                                            E-post:                                                                                                        

 

Fars etternavn:                                    Fornavn:                                      Mellomnavn:  

Adresse:                                                Postnummer:                                Sted: 

Telefon (privat):                                     Mobil:                                            E-post:                                                                                                        

 

Det er viktig å vite følgende: 

- Søknadsfrist er 1. april 2017. Etter denne dato vil det være fortløpende opptak så lenge det er 

kapasitet. Søknadene behandles konfidensielt. 

- Inntak av elever skjer iht. skolens inntaksreglement 

- Det koster  kr. 500,- i måneden pr. elev, og betales etter tilsendt faktura.  

- Skoleplassen er reservert og bindende når du/dere bekrefter den skriftlig i skolens brev med 

tilbud om plass. Tilbud om skoleplass vil bli sendt ut senest to uker etter søknadsfristens utløp. 
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Montessoripedagogikk: Senja Montessoriskole drives etter godkjent læreplan “Læreplan for 

montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår.” Det er vesentlig at foreldre og 

foresatte setter seg inn i hva montessoripedagogikk er. Skolen vil være behjelpelig med dette.  

 

Spørsmål:  

Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt på telefon 913 33 911,  eller på epost: 

post@senja-montessoriskole.no 

 

Vennligst merk følgende: For at skolen skal kunne tilrettelegge elevenes skolesituasjon best 

mulig, ber vi foresatte om å opplyse skolen om eventuelle helsemessige, sosiale og/eller faglige 

problemer eleven har og om eleven får bistand fra PP-tjenesten. 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: JA / NEI (strek under det som passer) 

Sted og dato: _______________________________________ 

 

 

Signatur foresatt 1: ___________________________________ 

 

Signatur foresatt 2: ___________________________________ 

 

Søknaden signeres og sendes til Senja Montessoriskole, Fjordgårdveien 15, 9388 FJORDGÅRD, 

eller pr. e-post: post@senja-montessoriskole.no 
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