Ansökan om förskola eller pedagogisk omsorg
i Jönköpings kommun,
från folkbokförda i andra kommuner
Ansökan gäller bara om du planerar att bo kvar utanför Jönköpings kommun.
Du som planerar att flytta till Jönköping ansöker direkt på barnwebben
Barnets efternamn

Barnets förnamn

Barnets personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Folkbokföringskommun

Namn, vårdnadshavare 1

Namn, vårdnadshavare 2

Gatuadress, vårdnadshavare 1

Gatuadress, vårdnadshavare 2

Postnr och ort, vårdnadshavare 1

Postnr och ort, vårdnadshavare 2

Eventuell ny gatuadress

Ev. nytt postnummer och ort

Datum för ev. flyttning

Önskad placering i förskola/familjedaghem

Ansökan gäller följande period

Genomsnittlig tid per vecka

Skäl för ansökan
Inga särskilda skäl åberopas, annat än
rätten att välja förskola/familjedaghem.

Övriga upplysningar.
__________________________________________

För din information vill vi meddela att följande personuppgifter registreras för barn/elev:förnamn, efternamn, personnummer, adress. För vårdnadshavare
samlar vi in förnamn, efternamn, adress. Vi gör detta på den rättsliga grunden att kunna administrera placeringar av barn i förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg samt för att kunna svara upp mot lagstadgad skyldighet.

Datum

Vårdnadshavares underskrift (1)

Vårdnadshavares underskrift (2)

Beslut/avtal
Avlämnande kommuns yttrande, enligt Skollagen
Förskola/familjedaghem i Jönköpings kommun tillstyrks för tiden ___________________________ .
Ersättning beviljas enligt Jönköpings kommuns gällande prislista.
Kommunens faktureringsadress: _________________________________________________________________

Datum

Underskrift

Befattning

Namnförtydligande

Avtalet kan sägas upp av vardera parten med 2 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska göras skriftligt.
Föräldraavgiften hanteras av den kommun där barnet är placerat.

Beslut av Jönköpings kommun
Placering bifalls för tiden :

Datum

Avslås. Motivering:

Underskrift, delegat för barn- och utbildningsnämnden

Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Ange tydligt att det gäller ett överklagande.
Skicka ditt överklagande till Barn- och utbildningsnämnden, Box 1002, 561 24 Huskvarna. För att kunna prövas
ska överklagandet finnas hos nämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Beslutet delges
vårdnadshavare, ekonomienheten, barn- och elevadministrationen samt barn- och utbildningsnämnden.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, barn- och elevadministrationen

Maj 2018

