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Inera AB
Plats inom förskoleverksam-
het, pedagogisk omsorg * 
och fritidshemsverksamhet
ANSÖKAN
Önskemål om placering/Tidpunkt för placering (Ange vilket alternativ ni helst önskar)
Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg
Vårdnadshavare
OBS! Ett barn per blankett
Plats önskas fr o m datum (inkl inskolningstid)
Övriga upplysningar
Modersmål
Talas annat språk än svenska i hemmet
Ja
Nej
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Underskrift (vid gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas underskrift)
Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Avgiftsfri allmän förskola 3-5 år (15 tim/v)
Vårdnadshavares adressuppgifter
Pedagogisk omsorg utgör ett samlings-
begrepp där familjedaghem är en av
flera varianter på verksamheter inom
pedagogisk omsorg. Andra varianter kan
till exempel vara olika flerfamiljslösningar 
*
Barn
Enskild vårdnad
Gemensam vårdnad
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