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Ansökan om förskola eller fritidshem  
Ansökan avser ett barn 
 
Ankomstdatum:_____________ (Ifylles av ansvarig handläggare) 

 

Personuppgifter på barnet 
Barnets namn Barnets personnummer 

            
Adress Postnummer Ort 

                  

Vuxen boende på samma adress som barnet        Vuxen boende på samma adress som barnet 
Namn Namn 

            
Personnummer Mobilnummer Personnummer Mobilnummer 

                        
E-postadress E-postadress 

            
Studerade Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven Studerande Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven 

        
Arbetsplats/skola Telefon arbete Arbetsplats/skola Telefon arbete 

                        
Civilstånd Modersmål (om ej svenska) 

 Gifta/sammanboende  Ensamstående       

Vårdnadshavare boende på annan adress än barnet 
Namn Personnummer 

            
Telefonnummer E-postadress 

            
Adress Postnummer Ort 

                  

Önskemål om barnomsorgsform och placering  
Förskola Fritidshem Placering önskas från och med Önskad tillsynstid (timmar/vecka) 

              
Särskilda önskemål på förskola eller fritidshem  Behov av kvälls/natt och helgtillsyn Behovstid för kvälls/natt och helgtillsyn 

             
Särskilda upplysningar och önskemål som kan ha betydelse vid placering 

      

Underskrift                                                                Underskrift 
Datum Datum 

            
Underskrift Underskrift 

            
 
 
I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 
kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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