SKOLVALSBLANKETT
- förskoleklass

Skickas till:
Vingåkers Kommun
Barn- och utbildningsförvaltning
643 80 Vingåker

Ansökan avser läsåret
………………………..

Barnets uppgifter
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress
Alternativ adress (ifylls tex. vid delad vårdnad)
Modersmål, om annat än svenska (kan vara flera)
Nuvarande placering (förskola/avdelning, hemma)
Förskoleplatsen kommer automatiskt att avslutas på fredagen i vecka 30. Om du vill avsluta platsen tidigare ska du säga
upp den via e-tjänsten Hypernet. Två månaders uppsägning.

Val av skola
Markera den skola ni önskar till barnet:

Sävstaskolan

Slottsskolan F-6

Högsjö skola

Marmorbyn skola

Fristående skola, ange vilken: ................................................. i ................................. kommun
Skola i annan kommun, ange vilken: ........................................ i ................................. kommun
Önskas plats på fritidshem vid kommunal skola i Vingåkers kommun?
Ja, önskar plats på ………………………………………….................… fr. datum ..........................

Nej

Uppgifter om vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1 För- och efternamn

Personnummer

E-post

Telefon

Underskrift vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2 För- och efternamn

Personnummer

E-post

Telefon

Underskrift vårdnadshavare 2

Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och barnomsorg och behandlas i enlighet
med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Information om förskoleklass till ansökan
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det betyder att alla barn som är
bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen samma år som de fyller 6 år.
I Sverige har alla elever och vårdnadshavare rätt att söka till de skolor de vill. Det är det som kallas för
det fria skolvalet. Du behöver söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i, oavsett om ni önskar en
fristående skola eller en kommunal skola.

Ert skolval behöver göras senast den 28 februari. Blanketten skickas in till Barn- och

utbildningsförvaltningen

Barnets personuppgifter
Barnets personnummer anges med 10 siffror, ÅÅMMDD-XXXX. Saknas de 4 sista siffrorna i
personnumret, ska du komplettera med dossiernummer.
Ange barnets nuvarande förskola och avdelning. Förskoleplatsen kommer automatiskt att avslutas på
fredagen i vecka 30. Om du vill avsluta platsen tidigare ska du säga upp den via e-tjänsten Hypernet.
Två månaders uppsägning gäller.
Val av skola
Ange vilken skola du önskar att ditt barn ska placeras i.
Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun än Vingåkers kommun, ska
du informera oss om det genom att ange det på blanketten. Själva ansökan gör du dock direkt till
den skola du önskar.
Fritidshem
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har rätt till en plats på fritidshem från och med att
barnet börjar förskoleklass. Önskas plats på fritidshem kan barnet börja tidigast på måndagen i vecka
31. Kryssa i om behovet finns och ange ert önskemål gällande val av fritidshem.
Du som inte arbetar eller studerar kan ändå ha rätt till en plats på fritidshem. Ansök om plats på
fritidshem genom att fylla i blanketten ”Ansökan om barnomsorg av särskilda skäl” Den blanketten
hittar du på kommunens hemsida www.vingaker.se Du lämnar den direkt till rektor på ditt barns
blivande skola.
Underskrift
Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna
Vid frågor och ytterligare information kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskola

0151-191 48

Fritidshem

0151-191 36

Du kan också skicka e-post till: bou@vingaker.se
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