
ANSÖKAN OM PLATS I BARNOMSORG 
OCH FRITIDSHEM

Ifylld blankett skickas till ditt  
förstahandsvals skol- eller  
förskoleexpedition. Sida 1 (2)

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

PERSONUPPGIFTER

Efternamn Förnamn Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Vårdnadshavare 1

Efternamn Förnamn Personnummer

Barnet ansökan avser

Efternamn Förnamn Personnummer

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Vårdnadshavare 2

Datum
Plats önskas från

 Du kan antingen fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Du måste skriva under för hand.   
 Ifylld blankett skickar du till din  platschefsexpedition. 

Du kan ansöka till tre olika förskolor eller familjedaghem som du rangordnar. Du kommer att erbjudas plats på förskola  
eller familjehem inom fyra månader från ansökningsdatumet. Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats där du önskat. 
  
Du behöver bara ansöka om plats på fritidshem om du är nyinflyttad och i behov av skolbarnomsorg. Bor du i kommunen  
erbjuds ditt barn plats i samband med skolstarten. 

  
Jag är bosatt i annan kommun men ska flytta inom 4 månader

Jag bifogar hyres-  eller köpekontrakt som styrker flytt till  
Vellinge kommun (obligatoriskt).

Förstahandsval

ÖNSKAD PLACERING

Förskola/familjedaghem/fritidshem Förskola/familjedaghem/fritidshem
Andrahandsval

Förskola/familjedaghem/fritidshem
Tredjehandsval

ANSÖKAN OM SYSKONFÖRTUR
Uppgift om äldre syskon behövs för att ansöka om syskonförtur. Mer information om syskonförtur finns på kommunens hemsida  
www.vellinge.se, under rubriken Förskola och skola.

Finns äldre syskon som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?
 Nej

 Om Ja, ange syskonets/syskonens namn och personnummer
Syskonets/syskonens namn och personnummer



ANSÖKAN OM PLATS I BARNOMSORG 
OCH FRITIDSHEM

Ifylld blankett skickas till ditt  
förstahandsvals skol- eller  
förskoleexpedition. Sida 2 (2)

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom blanketten Inkomstuppgift för barnomsorgsplats.  
Behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: 
namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. 
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendesystem Procapita. Dina personuppgifter kommer hanteras av Utbildningsnämnden. 
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat 
in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på  
vellinge.kommun@vellinge.se. 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns 
på www.vellinge.se/personuppgifter.Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00. 
 

Namnförtydligande

Ort

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT

Signatur

Datum

mailto:vellinge.kommun@vellinge.se

ANSÖKAN OM PLATS I BARNOMSORG
OCH FRITIDSHEM
Ifylld blankett skickas till ditt 
förstahandsvals skol- eller 
förskoleexpedition. 
Sida  ()
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
040-42 50 00 (vxl)
www.vellinge.se
PERSONUPPGIFTER
Vårdnadshavare 1
Barnet ansökan avser
Vårdnadshavare 2
Plats önskas från
 Du kan antingen fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Du måste skriva under för hand.  
 Ifylld blankett skickar du till din  platschefsexpedition. 
Du kan ansöka till tre olika förskolor eller familjedaghem som du rangordnar. Du kommer att erbjudas plats på förskola 
eller familjehem inom fyra månader från ansökningsdatumet. Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats där du önskat. 
 
Du behöver bara ansöka om plats på fritidshem om du är nyinflyttad och i behov av skolbarnomsorg. Bor du i kommunen 
erbjuds ditt barn plats i samband med skolstarten. 
 
Jag är bosatt i annan kommun men ska flytta inom 4 månader
Förstahandsval
ÖNSKAD PLACERING
Andrahandsval
Tredjehandsval
ANSÖKAN OM SYSKONFÖRTUR
Uppgift om äldre syskon behövs för att ansöka om syskonförtur. Mer information om syskonförtur finns på kommunens hemsida 
www.vellinge.se, under rubriken Förskola och skola.
Finns äldre syskon som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom blanketten Inkomstuppgift för barnomsorgsplats. 
Behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendesystem Procapita. Dina personuppgifter kommer hanteras av Utbildningsnämnden. Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på 
vellinge.kommun@vellinge.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
 
VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT
Signatur
1.0
040-425244
080516
M-förvaltningen
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
Jenny Wollin
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
080516
www.vellinge.se
040-42 50 00 (vxl)
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
www.vellinge.se
040-42 50 00 (vxl)
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
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