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Ankom____________
Sign personal__________

Ansökan till barnomsorgen Barnlyckan Ur & Skur
UPPGIFTER OM BARN
Namn

Personnummer(10 siffror)

Namn

Personnummer (10siffror)

Namn

Personnummer (10 siffror)

Namn

Personnummer (10 siffror)

Familjeförhållande (på adressen där barnet är folkbokfört)
Vuxen 1

Vårdnadshavare

Vuxen 2

Vårdnadshavare

Personnummer

Personnummer

För och efternamn

För och efternamn

Adress

Adress

Postadress

postadress

E-postadress

E-postadress

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

GRUND FÖR PLACERING

BEHOV AV BARNOMSORGSTID

 Arbete /studier
Snittid/vecka______________
 Arbetslös
Tidigaste tid______________
 Föräldraledig
Senaste tid_______________
 Annan:_________________

Plats önskas fr o m

Datum

Vårdnadshavare *

Namnförtydligan

Vårdnadshavare

Namnförtydligan

*Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna ansökan
Reviderad 2015-01-26

ADRESS
Barnlyckan Ur & Skur
Skidbacksvägen 17
46158 Trollhättan

TELEFON
0723-129941

MAIL / HEMSIDA
info@barnlyckanurochskur.com
www.barnlyckanurochskur.com
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Övriga Upplysningar
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Ansökan registreras och placeras i kö efter ködatum tidigast 4 månader innan plats
önskas. Anmälan tas med fördel emot tidigare.



Syskonförtur



Ansökan finns att skriva ut på våran hemsida www.barnlyckanurochskur.com



Grunden för placering på Barnlyckan Ur & Skur är arbete/studier ink restid och även
för sovande nattarbetare.



Barn i ålder 1-5 år då föräldrar är arbetslösa/föräldralediga har enligt
förädraledighetslagen för vård av syskon. Erbjuder vi barnomsorg 3 tim./dag eller 15
i veckan under hela året, dock ej rödadagar eller helgdag då ordinarie schema gäller.



Inskolningen är reducerad under 5 dagar och bygger på föräldrars medverkan




Avgiften betalas innevarande månad och erläggs 12 månader/år tillsvidare. Avgiften
betalas under uppsägningstiden, semesterperiod, sjukdom eller annan frånvaro.
Uppsägningstiden är 2 mån



Vid lika anmälningsdatum tur ordnas minsta barnet först i mån om plats



Avstängning sker om inte avgift betalas.



Vid tidsbegränsad placering gäller överrenskommet slutdatum.

OBS! föräldrar/förälder ansvar för att alla förändringar snarast blir anmälda som påverkar
placering eller avgift.
Jag/vi har tagit del av informationen som ges på ansökningsblanketten. När jag/vi har
accepterat en plats enligt ovan tecknas ett avtal med Barnlyckan Ur & Skur Åsaka/Trollhättan
AB
Underskrift av båda Vårdnadshavare

ADRESS
Barnlyckan Ur & Skur
Skidbacksvägen 17
46158 Trollhättan

TELEFON
0723-129941

MAIL / HEMSIDA
info@barnlyckanurochskur.com
www.barnlyckanurochskur.com

