ANSÖKAN om plats
i allmän förskola för 3-5-åringar

L U L E Å K OM M U N
Barn-och utbildningsförvaltningen

Vårtermin och hösttermin 2020

971 85 LULEÅ
Med Allmän förskola för 3-5 åringar avses avgiftsfri placering i förskola 3 tim/dag, 15 tim/vecka.
Allmän förskola följer skolans läsårsplan vilket innebär att placeringen ej gäller under lovdagar.
Förälder ansvarar själv för transport mellan hemmet och förskolan. Skolskjuts beviljas ej.
Vid ev. behov av utökning av vistelsetiden, måste ny ansökan om förskoleplats göras.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR) www.lulea.se/buf/personuppgifter

Barnet
Barnets namn

Personnummer/Dossiernummer

Sökande/medsökande
Namn sökande

Personnummer/Dossiernummer

Namn medsökande

Personnummer/Dossiernummer

Med sökande avses förälder/vårdnadshavare.
Medsökande kan vara den andre föräldern eller annan med sökanden sammanboende person.
Adress
Adress

Modersmål (språk som talas hemma)

Postnr och postadress

Telefon bostaden

Övriga upplysningar

LK 2019-05-17

…..................

…...................................................... ...........................................................

Datum

Underskrift sökande

Underskrift medsökande

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Terminsstart

9 januari

(v 2)

Sportlov

2 – 6 mars

(v 10) Höstlov

26 - 30 oktober

Påsklov

14 – 17 april

(v 16) Lovdag

11 december

Lovdag

22 maj

(v 21) Terminsslut

22 december

Lovdag

29 maj

(v 22)

Skolstart

20 augusti

(v 34)
(v 44)
(v 50)
(v 52)

Information angående ALLMÄN FÖRSKOLA för 3 - 5- åringar
Allmän förskola innebär rätt till kostnadsfri förskola tre timmar per dag/5 dagar/vecka
alternativt fem timmar/dag 3 dagar/vecka för 3 - 5-åringar. (Enligt överenskommelse med
förskolan). Barn som redan är placerade får en avgiftsreducering med 30 %.
Allmän förskola följer skolans läsårsplan och gäller alltså ej under lovdagar. Den allmänna
förskolan gäller fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Föräldrarna ansvarar för transport till och från Allmän förskola. Skolskjuts beviljas ej.
När under dagen de tre/fem timmarna Allmän förskola ska infalla bestäms av respektive
förskola i samråd med föräldrarna.
Inga måltider serveras i särskilda grupper utanför förskolan och inom förskolan beroende
på om måltid serveras inom vistelsetiden.
OBS!
3-5-åringar som går på ”Allmän förskola” och önskar utökning av vistelsetiden, måste skicka
in en ny ansökan om förskoleplats!
Ansökan skickas med post till:
Luleå kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
971 85 Luleå

