Ansökan om förskola eller fritidshem för
asylsökande eller nyanlänt barn eller elev
Vänligen fyll i hela blanketten och texta tydligt

Med stöd av Art. 6 1 c, e dataskyddsförordningen EU (2016/679), Skollagen (2010:800) 7 Kap. 2§ inhämtar Barn- och
utbildningsnämnden personuppgifter för hantering av inkomna handlingar och myndighetsutövning. Inkomna handlingar
hanteras enligt Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. För frågor angående personuppgifter kontakta Barnoch utbildningsförvaltningen. Klagomål på Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till
Datainspektionen.

Information om barnet
Förnamn

Efternamn

Tillståndsstatus
☐Asylsökande ☐EU/EES -medborgare
☐Kommunplacerad

Dossiernummer

Hemland

Personnummer

Uppgifter om vårdnadshavare
Sökande

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-post
Arbetsgivare/skola
Vilket/vilka språk talar
vårdnadshavare
Är ensam vårdnadshavare?

Övriga barn i familjen
Förnamn

Efternamn

Dossiernummer eller personnummer

1
2
3

Önskemål om förskola/fritidshem
✔ Förskola
☐

☐ Fritidshem

Önskemål om förskola/fritidshem i första hand:

Önskemål om förskola/fritidshem i andra hand:

_______________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Telefon
E-post
Postadress
Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Kyrkbacken

www.uppvidinge.se

0474-470 00 vx

bun@uppvidinge.se

Ansökan om förskola eller fritidshem för
asylsökande eller nyanlänt barn eller elev
Vänligen fyll i hela blanketten och texta tydligt
Placering inklusive två veckors inskolning önskas fr.o.m. (ange år/månad/dag)

Av vilken anledning söks förskola/fritidshem
☐Studier

☐Förvärvsarbete

☐Annan orsak, ange vilken:

Omfattning
☐ 0-15 timmar/vecka ☐ 15 timmar/vecka

☐ 16-29 timmar/vecka ☐30timmar/vecka (allmän förskola)

Underskrift (vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under)
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Viktig information till vårdnadshavare
Det kan vara 3 månaders eller längre väntetid för att erbjudas barnomsorgsplats. Information skickas hem till
vårdnadshavare när barnet erbjuds barnomsorgsplats. Vårdnadshavare ska på särskild blankett ange
aktuella inkomstuppgifter till förskolan.

Skicka blanketten till Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 59, 364 21 Åseda

_______________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Telefon
E-post
Postadress
Uppvidinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Kyrkbacken

www.uppvidinge.se

0474-470 00 vx

bun@uppvidinge.se

