Barn- och utbildningsförvaltningen
2019-03-01

Anmälan om plats i förskola för tre- till femåringar från
höstterminen 2019
Barnets namn

Personnummer

Barnets nuvarande placering

Barnets folkbokföringsadress
Önskemål om placering vid nyanmälan

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn

Personnummer

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Personnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Sätt ett kryss i lämplig ruta
Har redan förskoleplacering och har behov av omsorg
utöver 15 timmar per vecka. Övergång till placering med
avgiftsreducering.
Har redan förskoleplacering och har endast behov av
förskolans 15 avgiftsfria timmar per vecka. Övergång till
avgiftsfri placering.

3 timmar/dag, 5 dagar/vecka, lunch ingår ej

Har ingen förskoleplacering för närvarande men önskar
delta i förskolans 15 avgiftsfria timmar per vecka.
Nyanmälan.

3 timmar/dag, 5 dagar/vecka, lunch ingår ej

5 timmar/dag, 3 dagar/vecka, lunch ingår

5 timmar/dag, 3 dagar/vecka, lunch ingår

Har ingen förskoleplacering för närvarande och önskar inte
delta i förskolans avgiftsfria timmar.

Vid delad vårdnad ska blanketten undertecknas av båda vårdnadshavarna!
Vi behöver spara och behandla de personuppgifter du angett ovan. Syftet är att erbjuda plats i förskola för tre- till femåringar. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Uppgifterna kommer att sparas under förskoletiden och
gallras ett år efter avslutad placering, i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan. En del av de
personuppgifter vi behandlar delas med andra myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden. Vill du veta mer om dina
rättigheter eller komma i kontakt med oss, se lessebo.se/dataskydd

Datum

Underskrift

Vårdnadshavare 1

Datum

Underskrift

Vårdnadshavare 2

Blanketten lämnas senast fredagen den 29:e mars 2019 till din avdelning eller skickas
till skolexpeditionen på din ort
Lessebo:
Pernilla Färm Krondahl, administrativ assistent
Nyängskolan
Sommarvägen 6, 365 32 Lessebo
0478-126 81

Hovmantorp:
Setareh Najafidigehsara, administrativ assistent
Kvarndammskolan
Skolgatan 3, 365 41 Hovmantorp
0478-127 58

Kosta:
Gun Gill, administrativ assistent
Lustigkulla skola
Edavägen 3, 365 44Kosta

Skruv:
Gun Gill, administrativ assistent
Björkskolan
Parkvägen 1, 365 94 Skruv

0478-127 05

0478-127 05

