
 

 

 

HAKEMUS ESIKOULU/VAPA-AIJAN KOTI  

Sie voit hakea lasten päivähoitopaikan sinun lapsele jos sie käyt töissä, opiskelet, aktiivisesti haet töitä tai jos olet 
vanhempainlomala ja hoijat muuta lasta. Voit kans hakea paikkaa jos sinun lapsi tarttee fyysisistä, psyykkisistä tai 
muista syistä eritystä tukea kehitykseshään.  

Lapsen nimi Henkilönumero 
  

  

  

 

TIEVOT HUOLTAJASTA, SAMPOSTA, PUOLISOSTA, PARTNERISTA SAMASSA OSOTHEESSA  

 Paikanhakija Paikanhakija 

Nimi    

Henkilönumero   

Atressi   

Postinumero, paikkakunta   

Telefooni   

Työnantaja/koulu   

 

TOIVOMUS PAIKASTA 

Paikantarve alkaa…………………………………………………………. ja sisältää inskuulninkiajan 

ILMOTA MIHIN ESIKOUHLUUN ELI VAPA-AIJAN KOTHIIN TOIVOT PAIKAN  

1. 

2. 

3. 

4. 

 



FÖÖRTYYRI LASTEN PÄIVÄHOITOJONOSSA 

Ilmota, jos sinun lapsi oon oikeutettu föörtyyrhiin lasten päivähoitojonossa, valitte föörtyyrin syy (x) 

o Erityistuen (särskilt stöd) tarpheessa oleva lapsi, lapsen henkilönumero ……………………………………. 

o Yksinhuoltajan (ensamståendes) lapsi

o Sisaruksenföörtyyri, sisaruksen henkilönumero………………………………….. 

o Siirto (jos maholista ensisijaisvalinthaan)

EPÄMUKAVA JA EPÄSÄÄNÖLINEN TYÖAIKA 

Vaatimukset että saapii paikan epäsäänölisinä työaikona. 

Toiminta oon suunattu lapsile 1-13 vuotta, jokka oon kirjoila Kaihnuun kunnan lastenhoijossa. 
Hakeaksheen hoitoa epäsäänölisinä työaikona Kaihnuun kunnassa, vaatimus oon, että sinun virassa eli 
anställninkissä on työaika iltaisin, öisin ja viikonloppusin, ja että molemmat huoltajat (yhteisessä 
huolossa) tekkee töitä samhaan aikhaan epämukavila työajoila eikä ole toellista mahollisuutta järjestää 
lastenhoitoa itte. Suuntaviivat eli riktlinjat kokonaisuuesshaan löytyvä kunnan veppisivulta.         

       Mie tartten/met tarttema hoitoa, niinkö ylhäälä selitethään, ja siks haen/haema paikan Lyranin 
esikoulusta. 

ÄITINKIELI 

Esikoulun tullee myötävaikuttaa siihen ette lapset joila oon muu äitinkieli ko ruotti saapii maholisuuen kehittää 
niin ruottin kieltä ko ommaa äitinkieltä.  

KIELTÄ JOTA PUHUTHAAN KOTONA MUU KO RUOTTI……………………………………………………………………………… 

Kaihnuun kunta oon suomen- ja meänkielen hallintoalue, se tarkottaa ette kunta tarjoaa esikoulutoimintaa 
olennaisilta osin näilä kielilä.  

o Joo, met toivoma esikoulupaikan jossa oon toimintaa olennaisilta osin suomen kielelä.

o Joo, met toivoma esikoulupaikan jossa oon toimintaa olennaisilta osin meänkielelä.

HUOM! Kunta tarjoaa tätä toimintaa muutamissa esikouluissa, se ei piian aina ole sinun asuntoa lähin. Aktyelli 
lista näistä esikouluista löytyy kunnan veppisivulta, www.kalix.se  

ALLEKIRJOTUS 
Nimen allekirjotus tarkottaa ette oon paikanpitäjä ja sen mukhaan kans vastuulinen paikanmaksusta.  Jos 
molemat vanheemat/huoltajat oon paikanpitäjiä niin tet oletta solitaarisesti vastuussa maholisesta velasta. 

Nimikirjotus 

Allekirjotettu hakemus lähätethään  

Kalix kommun, Annkatrine Wennberg. Nygatan 4, 95281 Kalix 

http://www.kalix.se/

