Schema för barnets
närvarotid

Blanketten sänds in på grund
av att (kryssa i aktuell ruta nedan)

Barnets namn
Personnummer

Gäller från och med
(fyll i datum nedan)

Barnet är nyplacerat

Närvaroperioden omfattar (fyll i antal veckor i rutan)

Närvarotiden ändras

Närvarotiderna ska omfatta all den tid barnet vistas i verksamheten, från det att barnet anländer tills barnet går hem för dagen.
Närvarotiden omfattar alltså även den tid det tar för att lämna och hämta barnet.
Om närvarotiden är samma för varje vecka fylls bara ”Vecka 1” i.
Schema
Dag

Vecka 1
Från kl.

Till kl.

Vecka 2
Från kl.

Till kl.

Vecka 3
Från kl.

Till kl.

Vecka 4
Från kl.

Till kl.

Vecka 5
Från kl.

Till kl.

Vecka 6
Från kl.

Till kl.

Må
Ti
On
To
Fr

tas utför
12barn
månader
per år, med
1 Förskola
Förskola för
för barn
barn 1-5
1-5 år.
år. Avgift
Fritidshem
i förskoleklass
och till
avdrag
försommarlovet
allmän förskola
höstenfyller
de fyllt
3 år
och med
det fr.o.m.
år då barnet
13 år.
Avgift tas ut 12 månader per år.
Startdatum 2 Avgiftsfri förskola för barn 3-5 år gäller från och med höstterminen
Verksamhet, se förklaringar till höger
2
förskola
detAvgiftsfri
år barnet
fyller 3för
år.barn 3-5 år gäller från och med höstterminen
det
år skolans
barnet fyller
3 år.
Följer
läsår,
omfattar ej lovtid.
1 Arbete eller studier
Följer skolans läsår, omfattar ej lovtid.
för barn 3-5 år med utökad tillsyn som omfattar ävenlovtid.
3 Förskola
F
för barn 3-5 år
med utökad
som omfattarutäven
3 Förskola
Väljer
vårdnadshavaren
denna
form tastillsyn
en månadsavgift
den lovtid.
Välj
2 Avgiftsfri förskola, 3-5 år,15 tim/vecka – ingen avgift
Väljer vårdnadshavare
månaden
lovet infaller. denna form tas en månadsavgift ut i november
för höstterminen och en månadsavgift i maj för vårterminen.
3 Avgiftsfri förskola, 3-5 år, 15 tim/vecka - utökad tillsyn
4 och 5 Förskola för barn 1-2 år till arbetssökande och föräldralediga.
4 och tas
5 Förskola
för barnper
1-2år.år till arbetssökande och föräldralediga.
Avgift
ut 12 månader
Avgift tas ut 12 månader per år.
4 Arbetssökande, 1-2 år, 15 tim/vecka

Fyll i startdatum

5

Föräldraledig för annat syskon, 1-2 år, 15 tim/vecka

6 Om du behöver fritidshem för ditt skolbarn endast under lovdagar
kan du ansöka om lovplats.

Schemat måste vara inlämnat senast den 25:e i månaden före startdatum!
Platsinnehavarens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Telefon

har rätt att begära rättelse för felaktig uppgift. Du har även rätt att begära utdrag från kommunen om vilka uppgifter som behandlas av oss.
Skicka blankett

Personalkooperativet
Rådoms förskola
Rådom 198
685 93 Torsby

Vid frågor
tel 070-563 60 55
mail
radomsforskola@gmail.com

Hemsida
www.forskolansmafolk.hemsida24.se/
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