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Barnet
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Bostadstelefon

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

Mobiltelefon

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

Mobiltelefon

Vårdnadshavare/sammanboende

Civilstånd

Barnets LMA-kort/dossiernr

Gift/sammanboende
Ensamstående

(
(

)
)

Barnet gemensamt
Barnet ej gemensamt

(
(

)
)

Önskat datum

Barnets modersmål

Fr o m datum inkl inskolning

Om behovet understiger 6 månader
ange t o m datum

Önskad placering (Tre alternativ måste anges)
Hyllinge

Nyvång

Haganäs

Rågen

Tingdal

Kvidinge

Prioritering (1-3)
Eventuella önskemål om förskola:

Orsak placering (Se baksida)
Arbete (

)

Studier (

)

Arbetssökande (

)

Föräldraledighet (

)

Allmän förskola (

Vistelsetid
Ange ungefärlig vistelsetid/vecka

Tid utöver kl 06.30-18.00

Upplysningar av betydelse för placeringen

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Ensam vårdnadshavare ( )
Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.

(

)

)

INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG
OCH FRITIDSHEM
Blanketten ska vara fullständigt ifylld.
Barnet ska vid placeringstillfället ha fyllt ett år.
Ansökan om plats kan lämnas tidigast 6 månader före önskat placeringsdatum.
Har du inte fått köbekräftelse inom en vecka, efter det att du skickat in din ansökan, kontakta
bildningsförvaltningen, Eva Månsson, telefon 042-641 63.
Kön ordnas efter det datum då ansökan inkommit till bildningsförvaltningen.
Vårdnadshavares önskemål, kötid, syskons placering, bostadsläge och gruppsammansättning är
faktorer som avgör erbjudande om plats.
Om en erbjuden förskoleplacering, som ingår i vårdnadshavarens önskemål av förskoleområde, inte
accepteras kommer nytt köplaceringsdatum att upprättas.
Orsak placering
Barnets vårdnadshavare ska förvärvsarbeta eller studera.
Barn 1-5 år har rätt till 15 timmar per vecka om vårdnadshavare är arbetssökande eller
föräldraledig.
Allmän förskola erbjuds till tre-, fyra- och femåringar from höstterminen det år de fyller tre år.
Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka, följer skolans läsårstider och är avgiftsfri.
Allmän förskola ska erbjudas alla tre-, fyra- och femåringar from höstterminen det år de fyller tre år.
Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider och är avgiftsfri.
En placering som vid placeringstillfället avser ett behov om max 6 månader är en tillfällig placering
om slutdatum kan fastställas vid placeringstillfället. Uppsägning behövs ej.
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem stänger fyra dagar per år för kompetensutbildning.
Öppettider
Förskola och fritidshem
Pedagogisk omsorg
Dalagården, område Haganäs
Område
Hyllinge
Nyvång
Haganäs
Rågen
Tingdal
Kvidinge

Förskola
Cecilia Jönsson
Pia Mähler Ahlin
Katarina Ottebrant
Katarina Ottebrant
Ann-Katrin Wetterlöv
Annica Nilsson

kl 06.30 - 18.00 helgfria måndagar - fredagar
kl 05.30 - 19.00 helgfria måndagar - fredagar
kl 05.30 - 22.30 helgfria måndagar - fredagar

0734-254388
0734-175356
042-64230
042-64230
042-64337
0734-175399

Fritidshem
Per Rönnberg
Jenny Lindahl
Ingela Bromée
Jessica Lind
Annica Nilsson
Niklas Pettersson

0734-254161
042-64208
042-64073
042-64164
0734-175399
0734-175400

För Din information vill vi meddela att personuppgifter som Du lämnar på denna blankett kommer att
registreras i vårt datasystem och användes för ärendets hantering.
Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter används eller om Du vill att dessa
ändras ber vi Dig att skriftligt lämna besked om detta till: Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen, 265 80 ÅSTORP.

