
 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 
ANSÖKAN OM OMSORG  
med anledning av att föräldrars arbetstider är 
förlagda till kvällar, nätter och helger, för barn 
folkbokförda i Katrineholms kommun.  
OBS! Endast ett barn per ansökningsblankett. 

 
 

Utgivare: Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen, 641 80  Katrineholm, www.katrineholm.se Senast uppdaterad: 2015-07-08 
 
 
 

 

 

Barnets uppgifter    

Förnamn Efternamn  Personnummer 
  

  
 

Gatuadress  Postnummer Postadress  Telefon bostad inkl riktnummer 

     

 

Vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos Make/Maka/Sammanboende 

Efternamn och tilltalsnamn  Civilstånd Efternamn och tilltalsnamn  Civilstånd 

      

Personnummer Telefon bostad inkl riktnummer/mobil Personnummer Telefon bostad inkl riktnummer/mobil 

    

Arbetsgivare/skola Telefon arbetet inkl riktnummer Arbetsgivare/skola Telefon arbetet inkl riktnummer 

    

E-post E-post 

 

Vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos Make/Maka/Sammanboende 

Efternamn och tilltalsnamn  Civilstånd Efternamn och tilltalsnamn  Civilstånd 

      

Personnummer Telefon bostad inkl riktnummer/mobil Personnummer Telefon bostad inkl riktnummer/mobil 

    

Arbetsgivare/skola Telefon arbetet inkl riktnummer Arbetsgivare/skola Telefon arbetet inkl riktnummer 

    

E-post E-post 

 

Räkningsmottagare: Personnummer: 

Vid delad vårdnad, ska båda vårdnadshavare ha plats?     Ja       Nej 

 

Nuvarande verksamhet 

 Förskola  Föräldrakooperativ  Pedagogisk omsorg    Fritidshem 

 Barnet är  
ej placerat På vilken enhet är barnet placerat? 

 

Önskad vistelsetid samt bestyrkan av skäl till placering 

Från vilket datum önskas plats? Datum: 

Schema för barnets närvarotid lämnas tillsammans med ansökan  

Denna ansökan avser arbetstidsrelaterade skäl, och det innebär att den ska styrkas med ett arbetsgivarintyg som innehåller 

 uppgift om sökandes arbetstider 
 arbetsgivarens bestyrkan att en anpassning av arbetstiderna till förskolans/fritidshemmets öppettider inte är möjlig 

 



 

Övriga upplysningar  

Allergi, sjukdom, handikapp eller annat som är bra att veta om barnet Talas annat språk än svenska i hemmet? Om ja, vilket språk? 

 
  Ja  Nej  

 

Underskrift 

Ort och datum   Underskrift vårdnadshavare 1 
1underskrift 

  

      

Ort och datum   Underskrift vårdnadshavare 2 
underskrift 

  

      

 

Personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Informationen lagras och bearbetas i 
register av bildningsnämnden. Genom att lämna in dina uppgifter medger du att informationen tills vidare hanteras i register av kommunen. 
Du har rätt att begära rättelse för felaktig uppgift. Du har även rätt att begära utdrag från kommunen om vilka uppgifter som behandlas av oss. 
 

 

Blanketten lämnar/skickar du till bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm. 
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