ANSÖKAN
TILL AVGIFTSFRI

Ankomststämpel

ALLMÄN FÖRSKOLA
Mer information – se baksida!
Blanketten avser anmälan för barn i åldern 3 – 5 år som endast vill gå 15-timmar / vecka i den avgiftsfria
allmänna förskolan.
BARNET
Personnummer

För- och efternamn

Gatuadress

Postnummer, postadress

Telefon

Talas annat språk än svenska i hemmet, ange vilket

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Personnummer

Personnummer

För- och efternamn

För- och efternamn

E-postadress

E-postadress

Arbetsplats

Arbetsplats

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Jag vill anmäla mitt barn till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola
Innebär att barn som är 3 - 5-år kan gå i avgiftsfri förskola 15 tim/vecka under
höst- och vårtermin fr o m 1 september och följer i övrigt skolans terminer.
OBS läs informationen på blankettens baksida!
Önskemål om placering/nuvarande placering (förskolans namn) Plats önskas fr o m

Plats önskas t o m

Övriga upplysningar (t ex särskild kost eller allergi)

Datum

Vårdnadshavare*

Vårdnadshavare

* Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna ansökan
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.

Information om allmän förskola
Allmän förskola
Allmän förskola innebär att alla barn i åldern 3 - 5 år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året,
motsvarande 15 timmar/vecka under höst- och vårtermin.
Den Allmänna förskolan anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Alla barn i åldern 3 – 5 år som går i förskolan hör automatiskt till den Allmänna förskolan, men de barn
som endast önskar en 15-timmarsplats under den avgiftsfria perioden ska ansöka på denna blankett.
Erbjudandet gäller från och med den 1 september det år barnet fyller 3 år.
Allmänna förskolans 15 tim/vecka förläggs i huvudsak till 3 dagar/ vecka kl 900-1400. Verksamheten fastställer
tiderna.
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte under skolans lov.
Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar
istället på tillgängligheten – förskolan ska vara tillgänglig för alla.
Enskilda förskolor
Den allmänna avgiftsfria förskolan gäller även i förskolor som drivs av någon annan än kommunen.
Ansökan
Plats går inte att söka i efterskott.

Skicka din anmälan till:
Dals-Eds Kommun
Fokusförvaltningen
Box 30
668 21 ED

Telefon:
Förskolechefer
Susanne Kinhult
Anna Jansson Rosenberg

0534-19140
0534-19510

