ANMÄLAN och riktlinjer till allmän förskola
Barn 3-5 år
Blanketten avser anmälan för barn i åldern 3-5 år som endast vill gå 15-timmar/vecka i den avgiftsfria
allmänna förskolan.
Barnets namn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Adress (gata, gatunummer)

Postnummer och Postort

Modersmål (om annat än svenska), ange vilket

Vårdnadshavares för- och efternamn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

E-post

Mobiltelefon

Adress (gata, postnummer, ort)

Telefon bostad

Vårdnadshavares för- och efternamn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

E-post

Mobiltelefon

Adress (gata, postnummer, ort)

Telefon bostad

Ange placeringsval (kryssa i och ange ev övrig information)
 Barnet har idag en tillsvidareplacering på (förskolans
namn):
_________________________________________________
Vi önskar ändra placeringsform till allmän förskola
Uppsägningstiden är en (1) månad.

 Ny ansökan. Verksamheten börjar 1 september och slutar
31 maj med uppehåll för jullov. Platsen kan inte nyttjas under
sommarperioden 1 juni – 31 augusti. Omsorgstiden är
pedagogisk och förläggs av förskolechef och personalen på
enheten.
Annat önskat startdatum (än 1 sep):

Plats vid Allmän förskola önskas fr.o.m. datum:

Underskrift av vårdnadshavare
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

OBS! Mer information på nästa sida!
Blanketten lämnas, postas eller scannas/e-postas till nedanstående adress/er.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks Kommun

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90 -4

Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

barnomsorg@ornskoldsvik.se

188-4774
Org.nr 212000-2445

ANMÄLAN och riktlinjer till allmän förskola
Barn 3-5 år
Riktlinjer för allmän förskola
Allmän förskola gäller för barn 3-5 år fr o m 1 september det år barnet fyller 3 år.
Omsorgstiden är pedagogisk och förläggs av förskolechef och personalen på enheten utifrån verksamhetens
förutsättningar, 15 timmar/vecka och 525 timmar/år.
Den allmänna förskolan anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Tiden fördelas på 3 dagar/vecka, tisdag - torsdag, 5 timmar/dag.
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller under tiden 1 september - 31 maj med uppehåll för jullov och
planerings- eller studiedagar.
Vårdnadshavare som önskar plats för sitt barn 15 timmar/vecka under perioden 1 september - 31 maj och
ska vara lediga på sommaren gör ansökan på denna blankett eller via e-tjänst.
Vid ändring av placeringsform är uppsägningstiden en månad fr.o.m. det datum vi mottagit ”anmälan till
allmän förskola”.
Placering tillsvidare - 15 timmar/vecka
Barn till föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka.
Platsen abonneras 12 månader om året och avgift betalas under juni, juli och augusti.
Tiden fördelas på 3 dagar/vecka, tisdag - torsdag, 5 timmar/dag.
Barn som behöver mer tid i förskolan
Barn i åldern 3-5 år vars föräldrar arbetar och studerar och som har omsorgstid utöver den allmänna
förskolan 15 timmar/vecka har en reducering på avgiften under perioden 1 september - 31 maj. Under
perioden 1 juni - 31 augusti betalas avgift enligt maxtaxan. Studieintyg/arbetsintyg kan begäras in för att
styrka inlämnade uppgifter.
Fristående förskolor
Den allmänna förskolan gäller även i förskolor som drivs av annan än kommunen.

Tid kan inte sparas om den planerade tiden av någon anledning inte kan nyttjas.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks Kommun

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90 -4

Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

barnomsorg@ornskoldsvik.se

188-4774
Org.nr 212000-2445

