Ankomstdatum

Ansökan om förskola/fritids/pedagogisk omsorg
Blanketten kan lämnas så snart man vet tidpunkten för behovet av barnomsorg.
Ködatum räknas dock tidigast 4 månader innan man önskar placering.
Personuppgifter
Barnets efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Vårdnadshavare efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Arbetsgivare/skola

Arbetstider

Telefon arbete/skola

Vårdnadshavare efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Arbetsgivare/skola

Arbetstider

Telefon arbete/skola

Sammanboende/Maka/Make Efternamn
(Ej vårdnadshavare)

Tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Gatuadress (Gäller samtliga)

Postnummer

Postadress

Telefon bostad

Mobiltelefon och namn

Mobiltelefon och namn

Civilstånd

Barnets tillhörighet

Öppettider: Förskolor och fritidshem har generellt öppet mellan 06.30 – 18.00.
I familjedaghemmen (Pedagogisk omsorg) finns, förutom de tider som gäller för övrig verksamhet, viss möjlighet att ta emot barn
på andra tider
Önskemål om plats, Plats önskas från och med (Inskolningstid medräknad):
___________________________
Plats under perioden juni-augusti handläggs tillsammans då vi endast i undantagsfall gör nyplaceringar före semesterperioden.
Observera att val av förskola endast är ett önskemål. Förskolechefer inom området placerar och samordnar
barngrupperna utefter verksamheten och föräldrars önskemål så långt det går.
Önskemål: Ange Enhet, Område eller kommundel:

Förskola

Pedagogisk omsorg
(Familjedaghem)

Fritidshem

1:a hand
2:a hand
3:e hand
Arbetssökande

Föräldraledig

Arbetssökande/Föräldraledig med barn i åldern 1 – 5 år, max 15
timmar/vecka

ADRESS
□

Kungälv -

SKOLA

TELEFON
E POST

□

Bildning och Lärande, Stadshuset, 442 81

0303-23 80 00
skola@kungalv se

Speciella hänsyn som måste beaktas:
1.

Barnet är allergiskt

2.

4.

Barnet har annat modersmål

Barnet har handikapp

3.

Barnet har speciell kost

Språk:

4
Punkterna 1-4 bör förtydligas:

Barnet står även i kö till icke kommunal barnomsorg (ange förskolans namn)

Barnet har syskon placerat på:

Övrigt

Tidigare placering

Skolbarn
Skola

Datum

Skolår

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares e-postadress

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i register, för att
kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola. Uppgifterna kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna kan också lämnas ut enligt
Tryckfrihetsförordningen Mer information om GDPR finner du på www.kungalv.se/Integritetspolicy/
.

Anmälan skickas till sektor Skola och kommer att bekräftas skriftligt, du kan också kontakta en kösamordnare om du har frågor
kring anmälan. Postadress: Sektor Skola, 442 81 Kungälv

Bor du i Kode, Munkegärdeområdet, Marstrand, centrala Kungälv eller Komarken, kontaktar du köhandläggare på telefon
0303/23 97 28
Bor du i Hålta, Kärna, Ytterby, Romelanda, Kareby, eller Fridhemsområdet, kontaktar du köhandläggare
på telefon 0303-23 92 35 eller via epost: Barnomsorgsadministration@kungalv.se
Mer information samt foton på enheter finns på vår hemsida www.kungalv.se/forskola-201806

