Barn och utbildning

Plats i förskola och pedagogisk omsorg – ansökan
Barnets namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Vårdnadshavares namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Vårdnadshavares namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Ansökningsinformation
Plats från och med

1

Önskad förskola 1

Önskad förskola 2

Jag är endast intresserad av sökta alternativ och är medveten om att det innebär att kommunen inte
kan garantera plats inom fyra månader.
Arbete/studier

Heltid (mer än 25 timmar/vecka)

Föräldraledig

15 timmar/vecka

Delad plats

Deltid (upp till 25 timmar/vecka)

Arbetssökande

15 timmar/vecka

Om ditt barn har särskilda skäl för plats på förskola, gäller en särskild blankett för
ansökan. Blanketten och mer information hittar du på www.sundsvall.se.

Önskemål om förskoleverksamhet på minoritetsspråk

Samiska

Finska

Talas ett annat språk än svenska i hemmet, ange vilket:
Övriga upplysningar

Skicka ansökan till Barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

Jag intygar att uppgifterna är riktiga.

_______________________________________ __________________________________________
Ort och datum

1

Vårdnadshavares underskrift

För barn som saknar svenskt personnummer finns en särskild ansökningsblankett.

Barn och utbildning, maj 2019

Skollagen (2010:800)
8 kap. Förskolan
Allmänna bestämmelser
Erbjudande om förskola

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklass eller i någon annan
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskolan enligt vad som anges i 4—7
§§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kväller, nätter, veckoslut eller i samband med
större helger (SFS 2017:1115)
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under
minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5—7 §§.
5 § Barn ska från och med ett år års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
(1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola minst tre
timmar per dag eller 15 timmar per vecka.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
Förskola med offentlig huvudman
Förskola på nationella minoritetsspråk

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det,
plats i förskola där hela eller väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar
plats i sådan förskola som avses i första stycket (SFS 2018:1386).
Erbjudande av plats

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i
form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.
Placering vid förskoleenhet

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt.
Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(EU 2016/679), se dokumentets sista sida.

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för
mer information se www.sundsvall.se

