ANSÖKAN OM BARNOMSORG
Daghem

SALTVIKS
KOMMUN

Föris

Eftis

elever som beviljats fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts

Släktnamn och förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Personbeteckning

Adress

Hemkommun

1. Personuppgifter
om barnet

Modersmål
svenska

annat, vilket

Moderns/sambons/annan vårnadshavares namn

Personbeteckning

Adress

Telefon

Arbetsplats

Telefon

E-post

Mobil

Arbetstid vardagar

Arbetstider helger

Faderns/sambons/annan vårdnadshavares namn

Personbeteckning

Adress

Telefon

Arbetsplats

Telefon

E-post

Mobil

Arbetstid vardagar

Arbetstid helger

2. Personuppgifter om
vårdnadshavarna*

3. Grund för

Arbete

Studier

Arbetssökande

Annat, vad

ansökan

Särskilda skäl, specificera
4. Önskad

Daghem

Föris/eftis

Prästkragen
Skogsgläntan

barnomsorg

Heltid

Rangsby
Ödkarby

80% (max 32 h/vecka)

Barnomsorg önskas fr.o.m. datum

Halvtid (max 25 h/vecka )
Antal vårddagar och vårdtid

5. Önskad
vårdtid

Behov av barnomsorg helger, nätter
Ja
Nej

Om ja, vilka tider

* Här avses med mor/far även sådana personer som lever i äktenskapsliknande förhållanden.

Namn

Födelsetid

Nuvarande barnomsorg / hemvårdsstöd

6. Familjens
övriga barn

7. Barnets
familje-

Barnet bor hos
de egna föräldrarna
annan släkting

den ena föräldern

mor-/farföräldrar

annanstans, var

förhållande
8. Barnets

Har barnet sjukdomar, allergier, dieter m.m. som bör beaktas i barnomsorgens verksamhet?

hälsotillstånd

9. Tilläggsuppgifter

Andra omständigheter sökanden önskar informera om

10. Vårdnads-

Jag tillåter att daghemmet publicerar bild och namn på mitt/vårt barn på hemsidor och i informationsmaterial
som är knutna till verksamheten.
JA NEJ
Jag tillåter att mitt/vårt barns bild och namn publiceras i samband med eventuella media-reportage.
JA NEJ

havarens
underskrift

Mitt barn får medverka i den årliga grupp-/klassfotograferingen
JA NEJ

Datum

Underskrift

Information om hanteringen av personuppgifter finns på hemsidan:
www.saltvik.ax
11. Övrigt

Har man under samlad ansökningsperiod sökt barnomsorg till hösten, meddelas beslut under
maj-juni. Ansökningar under året behandlas fortlöpande och beslut meddelas senast
1 månad före barnomsorgen påbörjas. Alla barn, som enligt lagen är berättigade till
barnomsorg, beviljas barnomsorgsplats. Då platserna är begränsade kan önskemål om
daghem inte alltid tillgodoses.

Postadress: Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY ÅLAND
Telefon: 018-48 900. Telefax 018-489 011. E-post: info@saltvik.ax
www.saltvik.ax

