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 180213

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.

Barn- och skolförvaltningen
Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon: 046-3598376, 046-3598321, 046-3596550, 046-3598244
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Information om hur Lunds kommun behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Namn: Barn- och skolnämnden i Lunds kommun
E-post: barnochskola@lund.se
Typer av personuppgifter som behandlas
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn är: namn, adress,
personnummer, e-post och telefon.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Barn- och skolnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att
kunna administrera er ansökan. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring,
överföring, radering och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist
Barn- och skolnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna kommer att behandlas därefter gallras enligt gällande
dokumenthanteringsplan.

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

