Vår intagnings process
Följande information är viktig för dig som är intresserad av en skolplats på Ebba Petterssons
Privatskola eller redan finns i vårt kösystem. Informationen kan komma att ändras från år till år!
Vår ansökan öppnas i mitten av oktober. Vi meddelar exakt datum i god tid på vår hemsida Så här går det
till:
FAS 1
1. Ni kan endast söka till skolan via vår hemsida, ebbapettersson.se.
2. På startsidan finns det en egen menyflik som heter ”Ansökan”. Längs ner på den sidan finner du
en klickbar länk som tar dig till ansökningsformuläret.
3. Fyll i alla uppgifter ordentligt, var extra noga med e post adress!
4. Kontrollera en extra gång att du fyllt i rätt årtal och klassår.
5. Tryck på spara.
Nu är din ansökan till skolan klar och systemet skickar tillbaks ett e post meddelande till den adress du
angav i ansökningsformuläret. Ni får ett kö id som är viktigt att spara, detta är INTE er köplats utan bara
ett administrativt nummer.
Får du inget meddelande inom 60 min har adressen blivit fel och du måste kontakta skolan.
OBSERVERA: Din ansökan finns i systemet under ett år - från den dag du söker till
nästa ansökningsperiod öppnar. Du måste då söka om för att finnas i vår kölista!
FAS 2
1. Ansökan är öppen fram till sista fredagen innan Julafton, därefter tas länken bort
från hemsidan.
2. I januari månad sammanställer vi ansökningarna och skickar ut erbjudanden om plats via e post. Det är
viktigt att Ni svarar på detta erbjudande omgående. Får Ni inget besked har ni inte erbjudits en plats i
första läget, vi meddelar endast de som erbjudits plats! I samband med erbjudandet av plats bjuds ni in
till ett informationsmöte på skolan.
Följande urvalskriterier arbetar vi efter:

1. Syskonförtur - har Ni ett syskon på skolan fylls detta i
vid ansökan och köplatsen hamnar automatiskt först i
kölistan efter klockslaget den inkom.
2. Klockslag - när er ansökan registreras placeras den
i kön efter klockslaget den inkom, dock efter
syskonkön.
3. Vi arbetar alltid efter en rimlig könsfördelning.

