
 
   
    

 

 
 
Postadress 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Värnamo kommun 
331 83 Värnamo 

 
Kontaktcenter 
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo 
Telefon: 0370-37 70 00 
Telefax: 0370-37 77 11 

 
E-post 
kontaktcenter@varnamo.se 
Webbplats 
www.varnamo.se 

 
Organisationsnummer 
212000-0555 
Bankgiro 
141-7195 

 

 Intyg om tillåtelse för minderårig att 
hämta yngre syskon på 
förskola/fritidshem 

Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och personal är viktig för barnet. Det naturliga är därför att 
vårdnadshavaren hämtar barnet/eleven. Om ett minderårigt syskon ska hämta barnet på förskolan eller eleven på 
fritidshemmet, behövs ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Personalen ska alltid vara 
informerad om vem som hämtar barnet/eleven. Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet får den tillsyn som behövs 
med hänsyn till dess ålder. 

Intyg  
Härmed intygas att  hämtandes namn 
  

Får hämta 
 
 

barnets namn 

På förskolan/fritidshemmet from. Datum                                                                                                tom. datum 

 

Vårdnadshavare  
Förnamn Efternamn Personnummer 
   

 E-postadress 
 

☐Ensam vårdnad ☐Gemensamvårdnad 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter 

Vårdnadshavare  
Förnamn Efternamn Personnummer 
   

 E-postadress 
 

 

Härmed intygar jag/vi som vårdnadshavare har tagit del av föregående och försäkrar på heder och samvete att 
uppgifterna i ansökan är riktiga och fullständiga. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter. 
Datum Datum 
  
Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

 

Originalet lämnas till personalen på förskolan/fritidshemmet  
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