
 Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att användas i Barn- och
 utbildningsförvaltningens register för administration av barnomsorg och skola.
 Information om vår hantering av personuppgifter finns på www.skara.se/personuppgifter.
  

 
                                                                    

                                
 
 

 

Schema- förskoleplacering 
 

Blanketten används bara om du inte själv kan registrera schemat i Edlevos app.. 
 

Schemat ska innehålla tid för lämning och hämtning (30 minuter). 
 

Högsta antal veckor du kan anmäla via blankett är 4 stycken (registrerar du schemat själv finns fler veckor). 
 

Schemat ska undertecknas av räkningsmottagaren. 

 

Barnet 
Barnets namn: Barnets personnr (födelsedatum 

om fullständigt personnr saknas): 
Barnets kön: 

  Flicka ☐    Pojke ☐ 

 
Förskola 

Enhetens namn: 

 

 
Schemat avser dessa fyra veckor  

 

 

Räkningsmottagarens underskrift 
Datum: Underskrift: 

 Namnförtydligande: 

  

 

Skicka schemat till: Skara kommun, Barnomsorgsadministrationen, 532 88 Skara 

Blankett som är fel/otydligt ifylld skickar vi tillbaka för förtydligande 

E-post: barnomsorg@edu.skara.se 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Dag vecka 2 Lämnas klockan Hämtas klockan 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 
Dag vecka 3 Lämnas klockan Hämtas klockan 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 

Dag vecka 4 Lämnas klockan Hämtas klockan 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 

Dag vecka 1 Lämnas klockan Hämtas klockan 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

 

Fyll i tider de dagar barnet är på förskolan, alla 4 veckor (dagar utan tider innebär att barnet är ledigt)  

mailto:barnomsorg@edu.skara.se
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