
Barnets namn: Personnummer:

Namn: Personnummer:

Vårdnadshavare 2:

Personnummer:

E-post:

Telefon hem:

Utdelningsadress:

Postnr & Postadress:

Arbetsgivare/lärosäte:

Vårdnadshavare/familjehem:

Civiltillstånd för vuxen/vuxna på barnets folkbokföringsadress:  

Sändes till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  

696 82 Askersund

Fortsättning 
på nästa sida

Sid 1 (2)

Arbetar/Studerar Arbetslös (rätt till 15 h/vecka i förskolan) Arbetar/Studerar

Gift/Sambo Ensamstående

Reviderad 2020-10

Enskild vårdnad

Eventuellt sammanboende med vårdnadshavare där barnet är skrivet:

Föräldraledig med yngre syskon SjukskrivenSjukskriven

Arbetslös (rätt till 15 h/vecka i förskolan)

Föräldraledig med yngre syskon

Telefon arbete:

Vårdnadshavare 1:

Personnummer:

E-post:

Postnr & Postadress:

Utdelningsadress:

Arbetsgivare/lärosäte:

Mobiltelefon:

Telefon hem:

Telefon arbete:

Mobiltelefon:

Sjukpensionär Sjukpensionär

Ansökan om barnomsorg- förskola/fritidshem  
för barn/elever skrivna i Askersunds kommun 

OBS! En blankett per barn 

Placering i förskola och fritidshem i kommunen utgår från föräldrarnas arbete eller studier. Barnomsorg i övrigt medges endast enligt 
kommunens riktlinjer och med hänsyn till särskilda skäl för barn och elever enligt skollagen. 



Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Namnteckning vårdnadshavare 2:Namnteckning vårdnadshavare 1:

Övriga upplysningar: 

Har barnet syskon? (Vi ställer frågan då barnet har förtur till förskolan/fritidshem syskon har placering vid eller om det  
finns framtida behov för ett yngre syskon att vistas på samma förskola). Om ja, fyll i nedan. 

Födelseår/månad:

Placerad:

Sid 2 (2)

1:

Behöver omsorg från kl. till kl:
 Från och med (datum):  
OBS! Inklusive inskolningstid, ca 2 veckor

  Önskad placering:

Placerad: Placerad:

Talas annat språk än svenska i hemmet?

Funktionsnedsättning?

Allergi?

Annan information som kan vara viktig för ditt barns vistelse på förskolan/fritidshemmet:

Genomsnittlig vistelsetid/vecka:

Varierade tider på grund av skiftarbetande förälder/föräldrar 
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Samma tider varje vecka

Barnomsorg inom ordinarie öppettider

Barnomsorg på obekväm arbetstid (erbjuds på förskolan Snörmakaren utanför ordinarie öppettider). Glöm inte att bifoga schema 
och arbetsgivarintyg så att ansökan till barnomsorg på obekväm arbetstid är komplett 

Jag/vi är i behov av:

Om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid finns, behövs då enkel eller dubbel placering?  
Enkel placering innebär att barnet spenderar all tid på Snörmakaren. Dubbel placering innebär att obekväm tid spenderas på Snörmakaren och ordinarie 
tid spenderas på annan förskola/fritidshem. Du ansvarar själv för förflyttning av barnet mellan verksamheterna (undantag barn på fritidshem på 
Närlunda).

Enkel placering Dubbel placering  

2: 3:

Födelseår/månad: Födelseår/månad:

Ort & datum: Ort & datum:

Omplacering inom kommunen


Vårdnadshavare/familjehem:
Civiltillstånd för vuxen/vuxna på barnets folkbokföringsadress:                        
Sändes till: Barn- och utbildningsförvaltningen  696 82 Askersund
Fortsättning på nästa sida
Sid 1 (2)
Reviderad 2020-10
Eventuellt sammanboende med vårdnadshavare där barnet är skrivet:
Ansökan om barnomsorg- förskola/fritidshem 
för barn/elever skrivna i Askersunds kommun
OBS! En blankett per barn 
Placering i förskola och fritidshem i kommunen utgår från föräldrarnas arbete eller studier. Barnomsorg i övrigt medges endast enligt kommunens riktlinjer och med hänsyn till särskilda skäl för barn och elever enligt skollagen. 
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Namnteckning vårdnadshavare 2:
Namnteckning vårdnadshavare 1:
Övriga upplysningar: 
Har barnet syskon? (Vi ställer frågan då barnet har förtur till förskolan/fritidshem syskon har placering vid eller om det  finns framtida behov för ett yngre syskon att vistas på samma förskola). Om ja, fyll i nedan. 
Sid 2 (2)
Behöver omsorg från kl. till kl:
 Från och med (datum):  OBS! Inklusive inskolningstid, ca 2 veckor
  Önskad placering:
Talas annat språk än svenska i hemmet?
Funktionsnedsättning?
Allergi?
Annan information som kan vara viktig för ditt barns vistelse på förskolan/fritidshemmet:
Genomsnittlig vistelsetid/vecka:
Reviderad 2020-10
Jag/vi är i behov av:
Om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid finns, behövs då enkel eller dubbel placering?  Enkel placering innebär att barnet spenderar all tid på Snörmakaren. Dubbel placering innebär att obekväm tid spenderas på Snörmakaren och ordinarie tid spenderas på annan förskola/fritidshem. Du ansvarar själv för förflyttning av barnet mellan verksamheterna (undantag barn på fritidshem på Närlunda).
Ort & datum:
Ort & datum:
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