Ansökan om
barnomsorg

Uppgifter om önskad omsorg
Förskola

Fritidsklubb

Fritidshem

Önskad förskola/önskat fritidshem:
1.

Antal timmar/v:

2.

3.

Önskat datum för placeringsstart:

Syskon i barnomsorg. Namn och förskola/fritidshem:

Uppgifter om barnet
Namn

Personnummer

Bostadsadress (barnets folkbokföringsadress)
Postnummer

Ort

Uppgifter om familjen på barnets folkbokföringsadress
Namn – vårdnadshavare 1 och platsinnehavare
E-post
Sysselsättning

Personnummer
Telefon

Arbetande
Sjukskriven

Studerande
Arb.sökande

Föräldraledig
Annat

Om vårdnadshavare 1 är sammanboende/gift, fyll i nedanstående uppgifter
Namn – vårdnadshavare 2/sambo
Personnummer
E-post
Sysselsättning

Telefon

Arbetande
Sjukskriven

Studerande
Arb.sökande

Övriga upplysningar
Exempelvis allergier:

Föräldraledig
Annat

Ev. hemspråk:

Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och barnomsorg och behandlas i enlighet
med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ort och datum

Vårdnadshavarens underskrift

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
643 80 Vingåker

Information om barnomsorgen och din ansökan
Förskola
Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Förskolan är öppen måndag - fredag och ordinarie öppettider
är klockan 06.00 - 18.00. Allmän förskola erbjuds alla barn mellan 3-5 år från och med höstterminen
det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan och är avgiftsfri.
Ansökan till förskola kan göras tidigast sex månader innan önskad placeringsstart.

Fritidshem och fritidsklubb
Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6-13 år, i årskurs F-6. Fritidshemmen är öppna måndag –
fredag och ordinarie öppettider är 06.00 – 18.00.
Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till barn i årskurs 4-6 vars vårdnadshavare arbetar eller
studerar. Klubbverksamheten har en friare form än fritidshemmen, och fritidsklubbens öppettider är
efter skoltid fram till klockan 16.30.
Ansökan till fritidshem och fritidsklubb kan göras så snart behovet uppstår.

Taxor och avgifter
Barnomsorgsavgift tas ut från och med datumet för placeringsstarten.
Uppsägningstiden för platsen är två månader inom alla omsorgsformer. Barnomsorgsavgift tas ut
under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.
Den avgift du ska betala för barnomsorgen beräknas som en procentuell del av familjens inkomster,
bidrag och ersättningar. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom
barnomsorgen, och om dessa barn går i förskola eller i fritidshem.

Regler och riktlinjer
De regler som gäller för barnomsorgen finns samlade i ett dokument som heter
Tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnomsorgen i Vingåkers kommun. Du hittar
dokumentet på Vingåkers kommuns hemsida. Om du vill ha dokumentet hemskickat till dig på
papper kan du kontakta kommunens barnomsorgshandläggare.
Vid frågor och ytterligare information kontakta kommunens barnomsorgshandläggare.
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