
 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.
  

 
                                                                    

                                
 
 

 

Ansökan om fritidshemsplacering enstaka dagar 

Enstaka dagar finns för dig som bara behöver fritids ibland (tillfälligt arbete, lov mm). Avgiften är 100 kronor per 
dag och barn. Högsta avgift per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa. Om du är arbetssökande och 
anser att du behöver en ordinarie fritidshemsplacering till ditt barn, krävs det att barnet varit placerat enstaka 
dagar vid mer än 8 tillfällen den senaste månaden. 
Barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler. 

 

Barn 
Namn barn 1: Personnummer barn 1 (födelsedatum om fullständigt personnr saknas): 

  

Namn barn 2: Personnummer barn 2 (födelsedatum om fullständigt personnr saknas): 

  

Namn barn 3: Personnummer barn 3 (födelsedatum om fullständigt personnr saknas): 

  

 

Anledning till placering: Arbete Studier AF-verksamhet  Lov 

 
Skolans namn: 

 

 
Datum Barnet lämnas klockan Barnet hämtas klockan 

   

   

   

   

   

   

   

 
Faktura på barnomsorgsavgift för perioden skickas till: 

Namn räkningsmottagare: Personnummer räkningsmottagare 
 (födelsedatum om fullständigt personnr saknas): 

  

Telefon räkningsmottagare: E-post räkningsmottagare: 

  

 
Underskrift 

Räkningsmottagare: 

 

Blanketten skickas/lämnas till  

Skara kommun, Barnomsorgsadministrationen, 532 88 Skara 
Blankett som inte är helt ifylld skickar vi tillbaka för komplettering 

 

E-post: barnomsorg@edu.skara.se 
                               2023-02-20 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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