Detta avtal är tecknat mellan Bergsgårdens förskola, nedan kallad ”Bergsgården” och
förskolan _______________________________________, nedan kallad ”Förskolan”.
Avtalet upprättas i två likalydande exemplar varav parterna erhåller/tar del av varsitt.
Eventuellt tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, kring specialpedagogstjänst upphör att gälla då detta avtal
undertecknats.
1. Förskolan betalar en abonnemangsavgift på 60 kronor per inskrivet barn (antal barn i januari månad
innevarande år). Abonnemangsavgiften faktureras av Bergsgården i februari och skall vara betald senast
31 mars.
2. Specialpedagogen har arbetstid måndag till torsdag.
3. Bokning sker direkt till specialpedagog.
4. Vid bokning debiteras tid för besöket, minsta debiteringstid är 2 timmar. Därutöver faktureras tid för
förberedelse, restid och rapportskrivning. Vad avser rapportskrivning debiteras tid efter faktiskt nedlagd tid.
5. Vid avbokning senare än en vecka före bokad tid debiteras den tid besöket var planerat att ta men inte
för förberedelse, restid eller rapportskrivning.
6. Timtaxan är f.n. 560 kronor per timme och kilometerersättningen är 3 kronor per kilometer.
7. Avtalet löper tills vidare och kan sägas upp av Förskolan. Förskolan skall lämna sin uppsägning till
Bergsgården senast den 30 september för att tjänsten skall upphöra den 31 december. I det fall tjänsten
inte sägs upp i rätt tid och ordning förlängs denna med 12 månader. Inbetald abonnemangsavgift
återbetalas ej.
8. Uppsägning av tjänsten från Bergsgårdens sida skall ha lämnats till Förskolan senast den 31 oktober för
att tjänsten skall upphöra den 31 december.
9. Skulle Bergsgården av skäl som man inte råder över, såsom plötsligt och oförutsett personal-bortfall,
vara tvungen att säga upp avtalet kan så göras med omedelbar verkan. I sådant fall återbetalas även den
inbetalda abonnemangsavgiften för den del av avtalsperioden som återstår.
Vi ingår härmed avtal med Bergsgårdens förskola för tillgång av Specialpedagogtjänster enligt
ovanstående punkter.
Ort och datum;

Namnteckning” Förskolan” (kund)

Ort och datum;

Namnteckning Bergsgården (säljare)
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