ANSÖKAN OM FÖRSKOLE/FRITIDSPLATS
Du kan ansöka om plats i barnomsorgen för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig
för vård av ett annat barn. Du kan även ansöka om plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Barnets namn

Personnummer

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE, SAMBO, MAKA, MAKE, PARTNER BOSATT PÅ SAMMA
ADRESS
Platssökande

Platssökande

Namn
Personnummer
Telefon
Arbetsgivare/skola

Bostadsadress
Postnummer, ort

ÖNSKEMÅL OM PLATS
Behov av plats från och med………………………………………………………….inkludera inskolningsperioden

ANGE VILKEN FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM SOM ÖNSKAS
1.
2.
3.

FÖRTUR I BARNOMSORGSKÖ
Ange om ditt barn är berättigat till någon av följande förturer i kön genom att välja typ av förtur (x)
Barn i behov av särskilt stöd, ange barnets personnummer ………………………………..
Barn till ensamstående förälder
Syskonförtur, ange syskonets personnummer………………………………
Överflyttning (om möjligt till förstahandsvalet)

Obekväm och oregelbunden arbetstid
Förutsättningar att erbjudas plats under obekväm arbetstid
Verksamheten vänder sig till barn 1‐13 år som är inskrivna i Kalix kommuns barnomsorg. För att kunna
söka omsorg på obekväm arbetstid i Kalix kommun krävs en anställning med arbetstid på kvällar,
helger och nätter, och att båda vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) samtidigt arbetar under
obekväma arbetstider och saknar reella möjligheter att ordna barnomsorg själva.
Riktlinjer i sin helhet finns på kommunens hemsida.
Jag/vi är i behov av omsorg enligt ovanstående och ansöker därför om placering vid Lyrans
förskola.

MODERSMÅL
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.
SPRÅK SOM TALAS I HEMMET OM ANNAT ÄN SVENSKA………………………………………………………………………
Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli, vilket innebär att kommunen erbjuder
förskoleverksamhet till väsentlig del på dessa språk.
Ja, vi önskar plats i förskola där det finns verksamhet till väsentlig del på finska Ja, vi önskar
plats i förskola där det finns verksamhet till väsentlig del på meänkieli
OBS! Kommunen erbjuder dessa verksamheter på ett antal förskolor, men inte alltid i den förskola som ligger
närmast bostaden. Aktuell förteckning över vilka förskolorna är finns på kommunens hemsida, www.kalix.se

NAMNUNDERSKRIFT
Namnunderskriften innebär att man är platsinnehavare och att man i och med det är betalningsansvarig för den
avgift som ska erläggas. Om båda föräldrarna/vårdnadshavarna är platsinnehavare så är ni solidariskt skyldiga
att betala förskole/fritidsavgiften. Vid eventuell skuld som uppstår kommer skulden fördelas lika mellan
platsinnehavarna.
Namnteckning

Skicka ifylld och undertecknad blankett till
Kalix kommun Utbildningsförvaltningen, Annkatrine Wennberg, Nygatan 4, 95281 Kalix

