
Barn- och utbildningskontoret december 2016, reviderad januari 2020 

Ändring av omfattning i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Barnets för- och efternamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Ändring av omfattning för plats i förskola och pedagogisk omsorg 
Förskolans/pedagogiska omsorgens namn Platsinnehavares personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Kommande omfattning:  heltid (>25 tim)  deltid (<25 tim)  arbetslös (15 tim) 
Gäller från och med 

Orsak till del- eller heltid (när 15 timmar är grundplacering)  studier  arbete 

Ändring av omfattning för plats i fritidshem 
Fritidshemmets namn Platsinnehavares personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Kommande omfattning  heltid (före och efter skoltid)  deltid (före eller efter skoltid) Gäller från och med 

Vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg 
Barn till förälder som arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning som förälders närvaro eller skola 
kräver. Förälders restid och tid för sömn vid nattarbete samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, räknas in i 
den totala vistelsetiden.

• Deltid avser barn med behov av vistelsetid upp till 25 timmar per vecka.
• Heltid avser barn med behov av vistelsetid mer än 25 timmar per vecka.

Barn till förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt till vistelsetid 15 timmar per vecka.

Kommunen har rätt att begära intyg över arbetstid/studietid från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Vistelsetid på fritidshem 
För barn på fritidshem gäller heltid (före och efter skoltid), deltid (före eller efter skoltid och under lovdagar har 
barnen också tillgång till fritidshemsplats den tid på dagen som andra dagar är skoltid). 

Inkomst 
Om hushållets gemensamma inkomster förändras kan det påverka avgiften för platsen. Inkomst under inkomsttaket 
i maxtaxan måste rapporteras till Barn- och utbildningskontoret. Läs mer på www.sundsvall.se 

Skicka blanketten till Barn- och utbildningskontoret, 851 85 Sundsvall 

Jag intygar att uppgifterna är riktiga 

_____________________________________________ _______________________________________________ 
Ort och datum  Vårdnadshavarens underskrift 

 För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), se dokumentets sista sida.



Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus 
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt 
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa 
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och 
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via 
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för 
mer information se www.sundsvall.se 

http://www.sundsvall.se/
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