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ANMÄLAN BYTE MELLAN AVGIFTSFRI 1(2)
OCH AVGIFTSBELAGD
FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG

Anmälan lämnas in till områdesexpeditionen
senast en månad innan önskat byte.

Datum

Barn som ansökan gäller
Personnummer

För- och efternamn

Personnummer

För- och efternamn

Personnummer

För- och efternamn

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Val av omsorgsform
Kryssa för aktuellt alternativ

Ändring av önskad omsorgsform önskas från och med: (anmälan skall lämnas en månad innan ändring)

Avgiftsbelagd placering, barn 1-5 år

Enligt gällande schema
Gäller om ni arbetar eller studerar

Barnet/barnens namn

Placering 15 timmar per helgfri vecka
Gäller om är föräldralediga eller
arbetssökande. Tiden kan förläggas
valfritt mellan 8.00-14.00
Barnet/barnens namn

Avgiftsfri allmän förskola under skolans terminer 3-5 år
V Vårdnadshavaren väljer om placeringstiden ska vara 8.00-13.00 tre dagar
per vecka eller 8.00-11.00 fem dagar per vecka.Verksamheten styr vilka dagar
som erbjuds och lokala avvikelser på tiderna kan förekomma.

Vid gemensam vårdnad och sammanboende SKA båda vårdnadshavarna underteckna anmälan.
När endast en del av platsen skall ändras räcker det att berörd vårdnadshavare undertecknar anmälan.
Ort och datum
Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

De uppgifter du lämnar, samt ev sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, för att
kommunen ska kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering.
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen.

Fyll i aktuellt schema på nästa sida
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Val av placeringstid för barn i avgiftsfria allmänna förskolan samt barn till
föräldralediga och arbetssökande föräldrar

Avgiftsbelagd placering i förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka
för arbetssökande och föräldralediga

Dag

Lämning

Hämtning

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Placering i avgiftsfri allmän förskola för barn 3-5 år.

3 dagar per helgfri vecka 5 tim dag 8.00-13.00

5 dagar per helgfri vecka 3 tim/dag 8.00-11.00

Ansökan skickas till:
Boendeområde:
Hallsberg, Östansjö, Vretstorp

Boendeområde:
Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn

Hallsbergs kommun
Kultur och utbildningsförvaltningen
Västra områdeskontoret
Transtenskolan
69480 Hallsberg
Hallsbergs kommun
Kultur och utbildningsförvaltningen
Östra områdeskontoret, Folkasboskolan
Box 4
697 21 Pålsboda

