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Förskola för barn (3-5-åringar) till föräldralediga eller arbetslösa
(Blanketten gäller för de som har skyddade personuppgifter och/eller dig som har barn i fristående förskola)

Rätten till allmän förskola börjar gälla den första augusti det år barnet fyller 3 år. Den innebär 
avgiftsfri förskola med maximalt 15 timmar i veckan eller minst 525 timmar per år. 

Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig har barnet rätt att vara i förskolan 20 timmar 
per vecka. Avgift tas då ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka. 

Det finns två alternativ: 

Alternativ 1: Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela kalenderåret. Vistelsetiden 
ska läggas inom tidsramen kl 8-14 måndag-torsdag eller enligt överenskommelse med 
förskolechef. Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (för de timmar som överstiger 15) 
varje månad.

Alternativ 2: Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider
(ingen vistelse under skolans lov). Vistelsetiden kan väljas inom tidsramen kl 8-14 måndag-
torsdag eller enligt överenskommelse med förskolechef. Ingen debitering utgår.

Om du har arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader och blir föräldraledig eller 
arbetslös, får barnet behålla den vistelsetid som var aktuell innan (dock längst 2 månader efter 
beräknad nedkomst). Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 eller 20 timmar i veckan, 
beroende på vilket alternativ du väljer. Schema registreras via den webbaserade barnomsorgen
senast 2 veckor innan förändringen ska börja gälla. Utifrån förskolans verksamhet godkänner 
personalen schemat. 

För att rätt avgift ska debiteras vill vi att ni fyller i önskat alternativ på denna blankett och lämnar 
till personalen där barnet har sin plats.

Lämna också ny inkomstuppgift i E-tjänst för barnomsorg! 

_____________________________________________________________________________

Följande alternativ önskas vid kommande föräldraledighet/arbetslöshet:

Alternativ 1: Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela kalenderåret. Debiteras.

Alternativ 2: Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider. Ingen 
debitering. 

Barnets namn: ___________________________ Barnets födelsenummer:________________

Förskolans namn: _________________________ Datum för start: ______________________

Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________________

Barnets namn:___________________________________ Förskolans 

namn:_________________________________ Datum för 

start:__________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare:_________________________ 
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Information om personuppgiftsbehandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, 
personnummer, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att vi ska 
kunna debitera rätt avgift. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi inte kunna 
debitera rätt avgift. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna 
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna 
dataskyddsförordningen. Dina och ditt barns uppgifter kommer att raderas tre år efter 
avslutad placering.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder 
för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om 
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vårt 
dataskyddsombud når du via dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på 
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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