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Barnens uppgifter, fylls i av vårdnadshavare 

Förskola/ Pedagogisk omsorg Schema för perioden 

       
Barn 1 Personnummer

       
Barn 2 Personnummer

       

Barn 3 Personnummer 

            

 
4 veckors schema fylls i av vårdnadshavarna 

Vecka 1 Lämnas Hämtas Vecka 2 Lämnas Hämtas 
Måndag                

Tisdag                

Onsdag                

Torsdag                

Fredag                
 

Vecka 3 Lämnas Hämtas Vecka 4 Lämnas Hämtas 
Måndag                

Tisdag                

Onsdag                

Torsdag                

Fredag                
 
I ovannämnda schema informerar du om barnets aktuella omsorgstid. Vänligen meddela förändring. 
 
 
Underskrifter 

Ort och datum Ort och datum 

            
Vårdnadshavares underskrift Rektors underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

            
 
 
Du som vårdnadshavare har rätt enligt skollagens (2010:800) 8 kap 5 § till omsorg i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. Ditt barn kan också ha rätt till utökad tid om barnet har psykiska/fysiska eller andra 
skäl. Ansökan för tiden i verksamheten på grund av barnets behov eller familjesituationen görs på avsedd 
blankett. 
 
Se Håbo kommuns hemsida: www.habo.se 
 
 
 
Håbo kommun samlar in dina eller ditt barns personuppgifter i syfte att kunna handlägga uppgifterna i ovanstående inlämnat schema. Vi 
behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 a-f i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun. 
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på 
habo.se/personuppgifter. 
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