Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg 1
– för nyanlända 2 barn och barn som saknar svenskt personnummer
Födelsedatum/personnummer (ÅÅMMDD) Modersmål



Barnets efternamn

Barnets förnamn

Adress

Postadress

 Vårdnadshavare
Födelsedatum/personnummer (ÅÅMMDD)

 Familjehem


kvinna



Sökandes förnamn

Adress

Postadress

Telefon

E-post
 Familjehem


kvinna
Medsökandes förnamn

Adress

Postadress

Telefon

E-post



kvinna

Efternamn

Förnamn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Grund för placering
Arbete/studier 

Föräldraledig/arbetssökande 

Önskar plats från och med (ÅÅMMDD)

pojke

man

 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Medsökandes efternamn

 God man
Födelsedatum/personnummer (ÅÅMMDD)



 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Sökandes efternamn

 Vårdnadshavare
Födelsedatum/personnummer (ÅÅMMDD)

flicka

Allmän förskola 



man



man

Eget behov av plats 

3

Önskad förskola

Om barnet

 Asylsökande

 Asylsökande ensamkommande

 Permanent uppehållstillstånd (PUT)

 Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)

 EU/EES-medborgare

Migrationsverkets dossienummer
Datum för kommunplacering

 Annat, ange vad

Kontaktperson som hjälpt till att fylla i ansökan

Namn

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

______________________________________________
Underskrift sökande
1
2
3

___________________________________________
Underskrift medsökande

Med pedagogisk omsorg avses dagbarnvårdare
Med nyanländ avses barn som fått uppehållstillstånd
Avser plats då barnet har ett eget behov utifrån familjens situation i övrigt (8 kap. 5 § skollagen 2010:800).

Barn och utbildning december 2016

Modersmål
Med modersmål avses det språk som barnet talar i hemmet.

Medsökande
Fyll i uppgift om medsökande när medsökande är vårdnadshavare eller familjehemsförälder och bor tillsammans
med den sökande.

Skollagen (2010:800)
8 kap. Förskolan
Erbjudande om förskola
3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklassen eller i någon annan utbildning för
fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4—7 §§
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 §§.
Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.
5 § Barn ska från och med ett 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 föräldraledig enligt föräldraledighetslagen (1195:584) för vård av annat
barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
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.

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 en 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.

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). Informationen lagras och bearbetas
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.

