
 
 

Byte av placering inom förskola/fritidshem 
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 

Skickas till: Förskola och Grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred 

Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62, 24 04 52 
 

Personuppgifter 
Barnets för- och efternamn 

      

Personnummer (10 siffror) 

      
Telefon till vårdnadshavare 

      

E-post till vårdnadshavare 

      
 

Nuvarande placering/önskad placering 
Nuvarande förskola/fritidshem 

      

Avdelning 

      
Önskad förskola/fritidshem 

      

Avdelning 

      
 

Orsak till byte 
 

      

Fr.o.m. 

      
 

Plats idag                Önskad plats 

Förskola 1-3 år 

     Förskoleplats 

     Arbetssökandeplats 

     Föräldraledighetsplats 

 

     Förskoleplats 

     Arbetssökandeplats 

     Föräldraledighetsplats 

Förskola 3-5 år 

     Allmän förskola, avgiftsfri 

     Allmän förskola, med reducering,  

     kryssa även nedan 
 

           Välj passande alternativ: 

                Arbetar/studerar 

                Arbetssökande 

                Föräldraledig 

 

     Allmän förskola, avgiftsfri 

     Allmän förskola, med reducering,  

     kryssa även nedan 
 

           Välj passande alternativ: 

                Arbetar/studerar 

                Arbetssökande 

                Föräldraledig 

Fritidshem 6-12 år 

     Fritidshem 

     Lovomsorg 

     Vilande plats 

Fritidshem 6-12 år 

     Fritidshem 

     Lovomsorg, kan ske 31/3 och 30/9 

     Vilande plats 

 
Information: 

Byte av form ska meddelas två månader före önskad förändring. 

Information om respektive form, se sidan 2. 

 
Härmed försäkras att uppgifterna är sanningsenliga 
Datum 

      

Vårdnadshavare/Platsinnehavares underskift Namnförtydligande 

      
Datum 

      

Vårdnadshavare/Platsinnehavares underskrift Namnförtydligande 
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FÖRSKOLA 

 

Förskoleplats är för barn 1-3 år. Förskoleplats är avgiftsbelagd. 

 

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 3-5 år. Den bedrivs i förskola av 

pedagogiskt utbildad personal: 

 

- Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5-åringar med 525 timmar, vilket innebär 15 

timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider och bedrivs viss tid på da-

gen. 

 

- Allmän förskola med reducering erbjuder 3-5-åringar förskola utöver de avgiftsfria 

525 timmarna om året och utgår från vårdnadshavares arbets- eller studietid. Tid utöver 

allmän förskola betalas enligt maxtaxans regler och bygger på familjens sammanlagda 

inkomst. 

 

Arbetssökandeplats gäller i förskola och allmän förskola när vårdnadshavare är arbetssökande. 

Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan, eller efter behov. 

Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler. Arbetssökandeplats gäller inte för skol-

barn i fritidshem. 

 

Föräldraledighetsplats gäller i förskola och allmän förskola när vårdnadshavare är föräldrale-

dig. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är av-

giftsbelagd och följer maxtaxans regler. Föräldraledighetsplats gäller inte  

för skolbarn i fritidshem. 

 

FRITIDSHEM 

 

Fritidshem är för skolbarn 6-12 år. Fritidshemsplats är avgiftsbelagd. 

 

Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn 

under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg kan ske 31 mars och 30 september. 

Lovomsorg kan påbörjas 1 april respektive 1 oktober. Uppsägningstid för lovomsorgsplats är 2 

månader. Avgiften betalas månadsvis med 0,5 % på inkomsten. 

 

Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig.  

Är du arbetssökande och får jobb enstaka dagar, får ditt barn komma de dagarna. Vid nyttjande 

av platsen 1-10 dagar, betalar du halv avgift. Från dag 11 utgår hel avgift. Detta debiteras i  

efterhand. Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående få plats på 

samma fritidshem som före uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när och om platsen kom-

mer att utnyttjas. 
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Information om behandling av personuppgifter 

 

Personuppgiftsansvarig: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Box 504 

577 26 Hultsfred 

barn.utbildning@hultsfred.se 

0495-24 00 00 

 

Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att kunna hantera ditt 

önskemål om byte av placering i förskola eller fritidshem.  

 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva ut-

bildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.  

 

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna gallras 1 år 

efter att barnet är placerat, köplatsen är uppsagd eller en ny ansökan inte har gjorts. 

 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 

skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktig-

heter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 

har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 

nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-

en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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