Ansökan om
förskoleplats

Grinden

Mottaget datum:

Enskild verksamhet

Signatur:
Barnets efternamn, förnamn

Personnummer
-

-

Adress, postnummer och ort

Telefonnummer

Vårdnadshavare 1/sammanboendes efternamn, förnamn

Personnummer

Ansökan avser:

Öppettider:

1–5 år

 Förskola

06.30-18:30

3–5 år

 Allmän Förskola *
(3 tim/dag avgiftsfritt)

enligt ök.

OBS! Grinden har ett eget kösystem och plats
erbjuds utifrån tillgång på plats. För att vara
garanterad en förskoleplats inom fyra månader bör
du därför parallellt ansöka om plats inom den
kommunala förskolan på särskild blankett.
Ange förhållandet när barnet börjar förskola
 Arbetslös  Studerande  Föräldraledig
 Arbetsgivare och telefonnummer:

Vårdnadshavare 2/sammanboendes efternamn, förnamn

Ange förhållandet när barnet börjar förskola
 Arbetslös  Studerande  Föräldraledig
 Arbetsgivare och telefonnummer:
-

E-postadress (vårdnadshavare 1/sambo):

E-postadress (vårdnadshavare 2/sambo):

Arbetstid inklusive restid per dag:
Gifta



Sammanboende



Ensamstående



Vårdnadshavare 1/sambo _______ tim

Vårdnadshavare 2/sambo _______ tim

• Företräde ska lämnas till barn, som av oss, bedöms vara i behov av särskilt stöd.
Särskild blankett finns.
• Syskon till barn som har kommunal plats har syskonförtur till samma
förskoleverksamhet. Som syskon räknas barn som är folkbokförda i samma hushåll.
• Köanmälda omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.

Övriga upplysningar:

 Syskonförtur

 Omplacering höstintag

Genomsnittligt omsorgsbehov per vecka:
Förskola tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets egna behov.
För arbetslösa och föräldralediga tillhandahålls 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka, gäller inte för fritidsbarn.
* Allmän Förskola för 3–5 åringar, 3 timmar/dag kostnadsfritt under skolans terminer. De barn som behöver tid i förskola utöver 15
timmar per vecka under skolåret uttas avgift utifrån maxtaxans regler, men med en reduktion av avgiften sept-maj (-37,5 %).

 - 10 tim

 11-15 tim
 16-20 tim
 21-25 tim
Omsorgsbehovet innebär en placering
Lämnas tidigast:
Hämtas senast:

 26-30 tim
 31-35 tim
 36-40 tim
 > 41 tim
Önskat startdatum (inkl. inskolning 14 dagar)

Om ditt barn tidigare varit placerat inom förskolan ange vid vilken:

Hemspråk:

Hälsouppgifter (t.ex. allergi) samt eventuella kommentar till önskemål och övrigt som kan ha betydelse för placering:

Datum

Namnteckning Vårdnadshavare 1

Namnteckning Vårdnadshavare 2

OBS Båda vårdnadshavarna skall skriva under ansökan, oavsett om de lever
tillsammans eller inte. Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda
vårdnadshavarna för att plats ska kunna erbjudas.

 Gemensam vårdnad
 Ensam vårdnad

INSKOLNINGSDATUM: ______________________________ Signatur: ______________________________
Postadress
Kaplansgatan 12
794 30 Orsa

Besöksadress
Kaplansgatan 12
794 30 Orsa

Telefon
0250-421 90

E-post
forskolan.grinden@telia.com

Hemsida
www.daghemmetgrinden.se

Information om maxtaxa m.m.
Maxtaxa, allmän förskola samt rätt till förskoleverksamhet för arbetslösas och föräldraledigas barn
tillämpas enligt följande:
•
•
•

•

•

Från den 1 juli 2001 infördes rätt till förskoleverksamhet 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan för barn till
arbetslösa, gäller inte fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd.
Från den 1 januari 2002 infördes rätt till förskoleverksamhet 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan för barn till
föräldralediga med yngre syskon, gäller inte fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd.
Från den 1 januari 2002 använder sig Orsa kommun av maxtaxa. Denna omfattar såväl kommunal som enskilt driven
verksamhet. Differentiering utifrån platsinnehavarnas inkomst och utifrån antalet barn i en familj är inbyggd i taxan.
Ingen annan differentiering tillämpas.
Från den 1 januari 2003 infördes allmän förskola om minst 525 timmar per år för fyra- och femåringar, vilket innebär
terminstid 3 timmar per dag, och placering på förskola (dagis). Kommunen är skyldig att erbjuda plats men
vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten. Verksamheten är avgiftsfri. Skolskjuts ingår inte. Fyra- och
femåringar som har ordinarie plats får en reducering av avgiften med 3/8 under terminstid (september-maj) gäller
även barn placerade i pedagogisk omsorg.
Från den 1 juli 2010 införs allmän förskola om minst 525 timmar per år även för treåringar, vilket innebär terminstid 3
timmar per dag, och placering på förskola (dagis). Kommunen är skyldig att erbjuda plats men vårdnadshavarna avgör
om de vill utnyttja möjligheten. Verksamheten är avgiftsfri. Skolskjuts ingår inte. Treåringar som har ordinarie plats får
en reducering av avgiften med 3/8 under terminstid (september-maj) gäller även barn placerade hos pedagogisk
omsorg.

Ersättning för förskole- och fritidshemsplats betalas som fast abonnemangsavgift per månad. Avgiften faktureras i
efterskott. Avgiften debiteras 12 månader per år.
Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst, med vilket avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i
inkomstslaget tjänst, överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen, samt skattepliktiga
transfereringar. Det är därför viktigt att du anmäler ändrad inkomst, till kontoret för Lärandet se adress nedan, för att få
rätt debitering. Det yngsta barnet räknas som barn ett. Avgift uttas vid inskolning och semester.
Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen.

Avgifter fr.o.m. 2018-01-01
Förskola och pedagogisk omsorg för:
* Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kronor per månad
* Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor per månad
* Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
* Barn nr 4: ingen avgift
Fritidshem för:
* Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor per månad
* Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
* Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
* Barn nr 4: ingen avgift
Information om behandling av personuppgifter
Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem
och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/
verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av
personuppgifter på www.orsa.se
Postadress
Kaplansgatan 12
794 30 Orsa

Besöksadress
Kaplansgatan 12
794 30 Orsa

Telefon
0250-421 90

E-post
forskolan.grinden@telia.com

Hemsida
www.daghemmetgrinden.se

