ANSÖKAN AV PLATS TILL KASTANJENS FÖRSKOLA, LUND	
  
Barnet
För- och efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Postadress:

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Personnummer

Personnummer

För- och efternamn

För- och efternamn

Adress

Adress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Arbetar/studerar/arbetssök/föräldraledig/övrigt

Arbetar/studerar/arbetssök/föräldraledig/övrigt

E-post:

E-post:

Telefon dagtid/mobil

Telefon dagtid/mobil

Årsinkomst (för uträkning av maxtaxan):

Årsinkomst (för uträkning av maxtaxan):

Syskon (på samma adress) som söker eller har barnomsorg OBS! En ansökan per barn fylls i
Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Platsbehov
Särkskilda behov (kost, allergier mm) samt val av avdelning:

Omsorg önskas från (datum):

Datum:

Timmar per vecka

Underskrift vårdnadshavare 1:

Barnet lämnas tidigast
klockan:

Barnet hämtas senast klockan:

Underskrift vårdnadshavare 2:

* Vid	
  gemensam	
  vårdnad	
  ska	
  båda	
  vårdnadshavarna	
  underteckna	
  ansökan	
  för	
  att	
  den	
  ska	
  vara	
  giltig.

Plats bekräftas av Norlandia:

Från datum:

_______________________________________________

__________________________

Mer information i samband med ansökan av plats
Förskola/Pedagogisk omsorg: Norlandia tar emot barn i åldern 1–5 år. Ansökan ska lämnas i god
tid, dock senast två månader innan det är aktuellt med plats för ditt barn. Tänk på behovet av
inskolning, normalt ca två veckor.
Vistelsetid
Barnets vistelsetid i omsorgen beräknas utifrån föräldrarnas arbetstid/studietid, restid och tid för
lämning/hämtning. Öppettider är 06.30-17.30. När arbetande eller studerande föräldrar har semester
eller lediga dagar har barnet inte rätt till omsorg om inte särskilda skäl finns – bedöms av
förskolechefen.
Uppsägning
Barnets vårdnadshavare ska säga upp platsen skriftligen och på uppsägningsblanketten ange barnets
sista närvarodag. Uppsägningstiden för en plats i omsorgen är 60 dagar för vårdnadshavaren och
räknas från det datum en uppsägningsblankett lämnas till Norlandia. För Norlandia är
uppsägningstiden 60 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller
inte.
Språk
Ange om annat språk än svenska talas i hemmet.
Familj
Ange barnets vårdnadshavare och deras adress. Vi vill också veta om fler barn är folkbokförda på
samma adress, eftersom dessa räknas som syskon och påverkar avgiftens storlek. OBS! En ansökan
per barn fylls i! Om ni har beviljats sekretessmarkering eller kvarskrivning ber vi er ta kontakt med
förskolechefen.
Önskemål och kö
Du kan ställa ditt barn i kö tidigast från den dag barnet är 6 månader. Din plats i kön bestäms av det
datum din ansökan kommit in till förskolan. Barn med syskon i förskolan har förtur. Plats kan dock
bara erbjudas om det finns lediga platser.
Avgift
Avgiften baseras på den sammanlagda månadsinkomsten före skatt i det hushåll där barnet är
folkbokfört och räkningen skickas till den adressen. Inkomsten som anmäls ska gälla den tid då barnet
fått plats i barnomsorgen. Avgiften debiteras av Norlandia med samma beräkningsmetod som Lunds
kommun.
Övriga upplysningar
Eget val av avdelning eller om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till vid
placeringen, är viktigt att du informerar om inför placering. Det kan gälla sjukdom, handikapp, allergi,
särskild kost eller liknande.

Skicka	
  ansökan	
  till:	
  
Skanna och skicka via e-‐post	
  till:	
  
damir.ademovic@norlandia.com	
  
eller	
  via	
  post	
  till;	
  	
  Kastanjens förskola
Sankt Larsväg 18
222 70 Lund
Märk	
  kuvert	
  med	
  ”Platsansökan	
  Lund”	
  

