ANMÄLAN OM PLATS I
ALLMÄN FÖRSKOLA
FÖR BARN 3-5 ÅR

Malmö stad

Förskoleförvaltningen

Gäller kommunal verksamhet. Alla barn, som inte redan har plats i förskolan, har rätt till plats i allmän förskola
från och med höstterminen det år de fyller tre år. Platsen omfattar 15 timmar / vecka och är avgiftsfri.
Allmän förskola följer skolans läsår och lovdagar.
OBS!
Är du i behov av omsorg mer än 15 timmar / vecka ska du använda blanketten ”Anmälan till förskoleverksamhet”
NAMNUPPGIFTER
Namn

Personnummer

Barn 1

År

Månad

Dag

Nr

Barn 2

År

Månad

Dag

Nr

Vårdnadshavarens namn (räkningsmottagare)

Vårdnadshavarens namn

Personnummer

Personnummer

Bostadsadress

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Telefon bostad

Telefon arbete

Telefon mobil

Telefon mobil

E-postadress

E-postadress

Plats önskas från och med

Syskon önskas på samma förskola/familjedaghem

Ja

Nej

Vilket språk talar ni med barnet om annat än svenska? (Frivillig uppgift)

Denna anmälan om behov av plats i allmän förskola gäller samtliga Malmö stads förskolor.
Plats erbjuds så nära hemmet som möjligt.
Ovanstående personuppgifter kommer att lagras i förskoleförvaltningens verksamhetssystem/register och
behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL), se information om Personuppgiftslagen (PuL) på kommande sida.
Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten på andra sidan.

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
205 80 Malmö
Tel. 040-349797
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

ÖNSKEMÅL OM ALLMÄN FÖRSKOLA
OBS! Denna anmälan gäller endast kommunal verksamhet.
Gå till www.malmo.se för att se vilka förskolor som finns i Malmö.
Allmän förskola (minst 1 önskemål, max 5 stycken).
1
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3
4
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UNDERSKRIFT
Ort och datum

Vårdnadshavarens namnteckning

Vårdnadshavarens namnteckning

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL)
För att kunna administrera ditt barns ansökan och senare kunna placera ditt barn i verksamheten
samt för att kunna skicka räkningar krävs att vi registrerar dig och ditt/dina barn i vårt dataregister.
Denna registrering sker för att förenkla ansökningsförfarandet och hanteringen av information.
Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för den förskolenämndens verksamhet i
Malmö Stad.
Du har enligt PuL rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv och ditt/dina barn som finns i
vårt register och även begära rättelse av dessa.
Personuppgiftsansvarig: Förskolenämnden
Personuppgiftsombud: Maria Engleson, Stadskontoret Malmö Stad.

