
Anmälan om ändrade förhållanden
Enligt de riktlinjer som finns för barnomsorg och skolbarnomsorg i Degerfors kommun, är platsinnehavare 
skyldiga att omgående anmäla om sådana förhållanden som kan påverka avgiften.

Barn
Namn Personnummer Namn på förskola/fritidshem

Namn Personnummer Namn på förskola/fritidshem

Namn Personnummer Namn på förskola/fritidshem

Anmälan gäller ändrade förhållanden på grund av

  arbetslöshet           föräldraledighet           allmän förskola (alternativ 3 nedan) 

  arbete/studier (alternativ 4 nedan)

Ändringen gäller från och med datum

Vi önskar fortsatt placering enligt:

 alternativ 1 ( 1-3 år )
Till och med 14 augusti det år barnet fyller tre år är placeringstiden 15 timmar/vecka. 
Förläggning av tiden sker i samråd mellan platsinnehavaren och förskolans personal. 
Man betalar avgift enligt ordinarie taxa.

 alternativ 2 ( 3-5 år )
En reducerad avgift med 33 % erläggs från och med 15 augusti det år barnet fyller tre 
år. Placeringstiden är 15 timmar/vecka året om (exklusive sommarstängd månad). 
Förläggning av tid görs i samråd mellan platsinnehavare och förskolans personal.

 alternativ 3 ( 3-5 år )
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan man välja att låta det gå i 
avgiftsfri allmän förskola. Placeringstiden är 3 timmar/dag, måndag – fredag 
8.30 – 11.30 under grundskolans läsår. Tillgång till platsen finns alltså inte under 
grundskolans lov (sommarlov, höstlov, jullov, sportlov samt påsklov).

Alternativ 3 innebär en uppsägning av den avgiftsbelagda förskoleplaceringen. 
Uppsägningstiden är en månad.

 alternativ 4
Förälders arbetstid/studietid och restid ligger till grund för barnets placeringstid. 
Avgiften beräknas enligt riktlinjer utifrån hushållets sammanlagda inkomst.

OBS! Om man vill avsluta placeringen helt används blanketten Uppsägning av plats. Uppsägningstiden är då två 
månader från att blanketten kommit in till skoladministrationen.

Underskrift vårdnadshavare
Datum Underskrift Namnförtydligande

Datum Underskrift Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Degerfors kommun
27. Skoladministration
693 80 Degerfors

Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta 
skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och 
utbildningsnämnden.
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