2018-08-10

Ansökan om förskola/fritidshem utifrån särskilda behov
Den här blanketten ska du bara använda när ditt barn är i behov av extra tid i förskola eller fritids som särskilt
stöd enligt skollagen. I vanliga fall får barnet barnomsorg under den tid du arbetar eller studerar. Det är barnets behov som
avgör om du kan få barnomsorg utöver den tiden. Behovet kan vara att barnet behöver barnomsorgsplats på grund av familjens
situation. Det kan också vara att barnet är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Barnets namn

Barnets personnummer

Nuvarande/önskad placering (förskolans/fritidshemmets namn)

Ansökan gäller:

Ansökan gäller:

Förskola

Plats

Fritidshem

Utökad tid

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas uppgifter och underskrifter
Ensam vårdnad

Gemensam vårdnad

Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Epost

Telefonnummer, dagtid

Postadress

Arbetar/studerar

Postnummer

Arbetssökande

Telefonnummer, arbete
Ort

Föräldraledig med syskon

Vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

Epost

Telefonnummer, dagtid

Postadress

Arbetar/studerar

Postadress
Barn och utbildningsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Postnummer

Arbetssökande

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

Telefonnummer, arbete
Ort

Föräldraledig med syskon

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

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

2018-08-10

Motivering till ansökan

Bifogade bilagor som stärker behovet
Pedagogiskt utlåtande

Utlåtande från medborgarförvaltningen

Medicinskt utlåtande

Annat

Psykologiskt utlåtande

Underskrift
Datum

Underskrift vårdnadshavare

Datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för
att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller
radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

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

