Ansökan om utökad tid i förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg, pga
familjens situation

Ansökan enligt Skollagen (2010:800), 8 kap 5 §, 14 kap 5 §, 25 kap 2 § samt reglemente.
Intyg som styrker behovet ska bifogas ansökan.
Ansökan gäller för barn
Namn

Personnummer

Ansökan gäller
Nuvarande placering/ önskad placering

Köanmälan
Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Önskat placeringsdatum
Utökad tid fr.o.m.- t.o.m. (ååmmdd)

Vårdnadshavare 1
Namn

E-post

Adress

Postadress

Personnummer

Arbetar/studerar

Telefon hem

Arbetssökande

Telefon arbete

Telefon mobil

Föräldraledig med syskon

Vårdnadshavare 2
Namn

E-post

Adress

Postadress

Personnummer

Arbetar/studerar

Telefon hem

Arbetssökande

Telefon arbete

Telefon mobil

Föräldraledig med syskon

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Håbo kommun, Barn- och utbildningskontoret, 746 95 BÅLSTA

Förvaltningsområde för finska språket
Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Lagen ”Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk” stärker de nationella minoriteternas rättigheter och
ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. Sveriges nationella minoriteter är
judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska,
finska och meänkieli.
I samband med att lagen trädde i kraft blev Håbo kommun förvaltningsområde för finska språket. Som
förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det
innebär att Sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att helt
eller delvis få förskola och äldreomsorg på finska.

Suomeksi
Tammikuun 1. päivänä 2010 Ruotsissa astui voimaan laki, joka suojaa kansallisten vähemmistöjen ja
vähemmistökielien asemaa. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki vahvistaa kansallisten
vähemmistöjen oikeuksia ja tukee vähemmistöryhmien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä.
Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja
tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.
Lain voimaan astuessa Håbon kunnasta tuli suomen kielen hallintoalue. Suomen kielisenä hallintoalueena
kunnalla on erityisiä velvoitteita suomen kielen aseman vaalimiseksi. Näin ollen ruotsinsuomalaisilla on oikeus
käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan virastoissa. Heillä on myös oikeus saada esikoulutoimintaa ja
vanhustenhoitoa osittain tai kokonaan suomen kielellä.

_________________________________________________________________________
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell övrig vårdnadshavare, så som namn, adress och
telefonnummer, samt om ditt barn, så som namn, personnummer, förskola eller fritidshem. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna säkerställa vilket barn ansökan rör och vilka personer som har ansökt, kontakta de
ansökande och fatta beslut i ärendet.
Vi har fått dina, ditt barns och eventuell övrig vårdnadshavares uppgifter från din ansökan. Uppgifterna är nödvändiga
för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för expediering av beslutet. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna är
att behandlingen är nödvändig som ett led i Håbo kommuns myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att
bevaras.
Vi kan komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Exempelvis kan uppgifterna komma att delas med förskola, fritidshem, Skatteverket och Försäkringskassan. Däremot
kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta. Du har rätt att kontakta oss
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller ditt barn, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av uppgifterna. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt dataskyddsombud på
kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

