Göteborg 2018

PAL/Fritids på ISGR
PAL är den engelska förkortningen av Pre- and After School Learning. Målet för PAL är att erbjuda eleverna
aktiviteter baserade på deras egna intressen, dock ej läxläsning.
Föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar har enligt skollagen rätt till fritidsplats. I det fall en förälder är
hemma, exempelvis vid föräldraledighet upphör rätten till fritidsplats. Vid vårdnadshavares lediga dagar
skall även barnen vara lediga från PAL. Detta ska ske även vid semester och klämdagar då vårdnadshavare
är lediga.
PAL:s öppettider är måndag-fredag från klockan 07.30-08.20, samt 13.30-17.30. Fritidsklubbens öppettider är
måndag-fredag från klockan 14.00-17.00. Barnens tid på fritids efter skoltid ska följa vårdnadshavares
schema. Under större delen av jullovet och under fyra veckor av sommaren har fritids stängt. Under året
förekommer även studiedagar då verksamheten har stängt.

Avgifter
På ISGR betalar man för hela månader oavsett när barnet börjar. ISGR följer Göteborgs stads riktlinjer
gällande hur hög månadsavgiften blir. Då de ändrar avgift gör även ISGR detta. Avgiften grundar sig på de
inkomstuppgifter som vårdnadshavare ansvarar för att lämna till skolan. Avgiften räknas ut procentuellt
utifrån dessa uppgifter. Får skolan inga inkomstuppgifter debiteras maxavgiften. Skulle uppgifterna ändras
är det vårdnadshavarens eget ansvar att själv meddela skolan om detta.
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till vårdnadshavaren. Skulle betalningen fortsatt utebli går
fakturan till inkasso. ISGR kommer då även att besluta om uppsägning av fritidsplats för barnet. Vid beslut
om uppsägning på grund av utebliven betalning kommer barnets behov av fritidsplats att vägas in i
bedömningen utefter skollagens kriterier.

Möjlighet till avbetalningsplan
Vid överenskommelse med ISGR kan en avbetalningsplan för skulden läggas upp. Barnet får då behålla sin
plats förutsatt att avbetalningsplanen följs. Skulle den uppgjorda avbetalningsplanen ej följas förlorar barnet
sin plats. Om platsen förloras kan vårdnadshavaren ansöka om en ny efter det att skulden är betald.
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