Anmäl ändrade vistelsetider för barn till
föräldraledig eller arbetssökande
Barnets namn

Personnummer

Placering

Barnets namn

Personnummer

Placering

Barnets namn

Personnummer

Placering

Bostadsadress

Postadress

Arbetssökande

Från och med

Uppdaterad 180101

Ja 
Föräldraledighet

Beräknad

Ja 

nedkomst

Från och med

Till och med

Vårdnadshavarens namn

Personnummer (10 siffror)

Vårdnadshavarens namn

Personnummer (10 siffror)

Jag/vi har tagit del av gällande regler för vistelsetid för barn till föräldralediga eller
arbetssökande.
Datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Barn- och skolförvaltningens anteckningar
Underskrift
………………….

…………………………………….

Datum
Blanketten lämnas till förskolan, kommunala pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet/
familjedaggruppen) eller fritidshemmet. Blanketten lämnas in senast en månad före beräknad
nedkomst i samband med föräldraledighet. Blanketten lämnas in snarast i samband med
arbetslöshet.
Anvisningar finns på baksidan av blanketten eller på nästa blad.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-3598376, 046-3598321, 046-3596550, 046-3598244
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ANVISNINGAR
Barn till föräldralediga
 Förskola/kommunal pedagogisk omsorg (familjedaggrupp)
Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskola och familjedaggrupp under tiden klockan
09.00-14.00. Första månaden efter syskonets födelse finns möjlighet att använda tid utöver
grundtiden, klockan 9.00-14.00.
Yngre syskon har förtur till plats på samma förskola/familjedaggrupp.
 Kommunal pedagogisk omsorg (Familjedaghem)
Barn till föräldralediga har rätt till 25 timmars vistelsetid per vecka, förlagd efter
överenskommelse med dagbarnvårdaren. Första månaden efter syskonets födelse finns
möjlighet att använda tid utöver 25 timmar.
Yngre syskon har förtur till plats i samma familjedaghem.
 Fritidshem
Skolbarn har möjlighet att behålla sin plats om platsen inte behövs till annat barn.
 Avgift
Barn till föräldralediga betalar avgift hela året. Glöm inte anmäla ändrad inkomst.

Barn till arbetssökande
 Förskola/ kommunal pedagogisk omsorg (familjedaggrupp)
Barn till arbetslösa/arbetssökande har rätt till plats i förskola och familjedaggrupp under tiden klockan
09.00-14.00. Ökning av omsorgstiden kan ske i samband med tillfällig eller fast anställning.
Schemaändringar ska lämnas in omgående.
 Kommunal pedagogisk omsorg (Familjedaghem)
I familjedaghem har barn till arbetssökande rätt till 25 timmars vistelsetid per vecka, förlagd efter
överenskommelse med dagbarnvårdaren i familjedaghem. Ökning av omsorgstiden kan ske i
samband med tillfällig eller fast anställning. Schemaändringar ska lämnas in omgående.
 Fritidshem
Skolbarn har möjlighet att behålla sin plats om platsen inte behövs till annat barn.
 Avgift
Barn till arbetssökande betalar avgift hela året. Glöm inte anmäla ändrad inkomst.
Information om Personuppgiftslagen (1998:204), PuL
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i barn- och skolnämndens dataregister. Ändamålet
med registreringen är att förenkla administrationen av ansökan. Uppgifterna kommer enbart att
användas inom ramen för barn- och skolnämnden i Lunds kommun. Enligt PuL har du rätt att del av
de uppgifter i vårt register som gäller dig och ditt barn. Du har även rätt att begära rättelse av dessa
uppgifter.
Personuppgiftsansvariga: Barn- och skolnämndnämnden i Lunds kommun.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-3598376, 046-3598321, 046-3596550, 046-3598244

