ANMÄLAN TILL
FÖRSKOLEVERKSAMHET

Malmö stad

Förskoleförvaltningen
Gäller kommunal verksamhet.
Bekräftelse på anmälan skickas till er efter registrering.
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

Omsorg behövs på obekväm tid 06.00 – 21.00, vid behov fram till 22.00.

Kväll

Lördag

Söndag

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 förskoleplats gäller samtliga Malmö stads förskolor.
Önskemål om särskild förskola anges på sidan 2/baksidan.
OBS! Önskas plats i pedagogisk omsorg anges detta särskilt på sida 2/baksidan.
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.

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

ÖNSKEMÅL OM FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG
OBS! Denna anmälan gäller endast kommunal verksamhet.
Gå till www.malmo.se för att se vilka förskolor som finns i Malmö.
Förskola/pedagogisk omsorg (minst 1 önskemål, max 5 stycken).
1
2
3
4
5
Förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska.

Ja

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Vårdnadshavarens namnteckning

Vårdnadshavarens namnteckning

Malmö stad ingår i förvaltningsområde för det finska språket. Det innebär att kommunen ska erbjuda barn
vars vårdnadshavare begär den plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten
bedrivs på finska.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL)
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med PuL. Uppgifterna behandlas och sparas för att kunna
administrera ansökan och senare för att kunna bedriva en bra förskoleverksamhet för ditt/ert barn. Det är
förskolenämnden som är ansvarig för behandlingen av uppgifterna. Du/Ni har enligt PuL rätt att ta del av de
uppgifter vi har om ditt/ert barn och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Förskolenämnden
Personuppgiftsombud: Maria Engleson, Stadskontoret Malmö stad.

