Ansökan till förskola för barn 1-5 år

Rev 3/3 2017 LP

Observera att en ansöka per barn som gäller

Barnet
Personnummer

För- och efternamn

Gatuadress

Bostadsområde

Postnummer, postadress

Mobiltelefon:

Talas annat språk än svenska i hemmet,
ange vilket
Har barnet allergi?

E-post

Har barnet särskilda behov?

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN (på adressen där barnet är folkbokfört)

Vuxen 1 (räkningsmottagare)
arbetar

studerar

arbetssökande

föräldraledig

arbetar

studerar

Vuxen 2

Personnummer

Personnummer

För- och efternamn

För- och efternamn

E-postadress

E-postadress

Arbetsplats/ skola

Arbetsplats/skola

Telefon, arbete

Mobiltelefon

Telefon, arbete

arbetssökande

föräldraledig

Mobiltelefon

Önskemål om plats
Omsorg önskas fr o m
förskola
Barnet lämnas tidigast Barnet hämtas senast
klockan
klockan

15-tim-plats

Omsorg på obekvän tid ska ansökas på separata
blanketter!

Önskad Placering
Fjärilen i Kumla
Övriga upplysningar: Om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till vid placeringen är det viktigt
att du informerar om detta. Eller om ni / barnet har skyddat identitet.

Datum

Vårdnadshavare *

Ansökan skickas till:
E-post : ansokan@fjarilen.com
Landbotorpsallén 7, 702 26 ÖREBRO
www.fjarilen.com

*Vårdnadshavare
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* Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan

De uppgifter du lämnar, samt ev. sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras
in i en databas, för att vi ska kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna
kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen.

Mer information i samband med ansökan om plats

Förskola
Vi tar emot barn i åldern mellan 1-5 år. Ansökan ska lämnas i god tid, dock senast fyra
månader innan det är aktuellt med plats för ditt barn. Tänk på att behovet av inskolning
normalt kan ta cirka två veckor. Avgift tas ut från första inskolningsdag.

Vistelsetid
Barnets vistelsetid i omsorgen beräknas utifrån föräldrarnas arbetstid/studietid, restid och tid
för lämning/hämtning med 30 minuter.
När arbetande eller studerande föräldrar har semester eller har lediga dagar har barnet inte
rätt till omsorg om inte särskilda skäl finns – bedöms av förskolechef på Fjärilen.

Uppsägning
Uppsägningstiden för en plats i omsorgen är 60 dagar och räknas från det datum en
uppsägningsblankett lämnas in. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen
används eller inte.

Familj
Vi vill veta vilka vuxna som bor på samma adress som barnet. Deras sammanlagda
månadsinkomst före skatt utgör grunden för barnomsorgsavgiften. Vi vill också veta om fler
barn är folkbokförda på samma adress och samtidigt söker eller har barnomsorg, eftersom
dessa räknas som syskon och påverkar avgiftens storlek.

Om ni har beviljats sekretessmarkering eller kvarskrivning ber vi er ta kontakt med
Förskolechef för familjedaghemmet Fjärilen.

Avgift
Avgiften baseras på den sammanlagda månadsinkomsten före skatt i det hushåll där barnet
är folkbokfört och räkningen skickas till den adressen, vi följer kommunens maxtaxa.

Obetald barnomsorgavgift
Familjer som har skuld till förskolan har inte rätt till barnomsorgsplats förrän skulden är
reglerad.

Ansökan skickas till:
E-post : ansokan@fjarilen.com
Landbotorpsallén 7, 702 26 ÖREBRO
www.fjarilen.com

2

Ansökan till förskola för barn 1-5 år

Rev 3/3 2017 LP

Observera att en ansöka per barn som gäller

Övrig upplysningar
Om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till vid placeringen är det viktigt
att du informerar oss om det. Det kan gälla sjukdom, funtionshinder, allergi, särskild kost eller
skyddad identitet.

Omsorg på obekväm arbetstid
Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i lokal för mer info kontakta vår kundservice på 019
6090488, alt mail info@nannybelle.se

INKOMSTREDOVISNING
VUXEN 1 i hushållet (räkningsmottagare)

VUXEN 2 i hushållet

Personnummer:

Personnummer:

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Postnr och postort:

Postnr och postort:

Telefon mobil:

Telefon mobil:

Arbetsplats/skola/övrigt:

Arbetsplats/skola/övrigt:

BARN (uppge hushållets barn som är inskrivna i någon form av barnomsorg)

ANGE INKOMSTER FÖRE SKATT - BRUTTOINKOMSTER
Jag/Vi vill inte lämna inkomstuppgift och accepterar därmed taxans högsta avgift

Vuxen 1

Vuxen 2

Den nya inkomstuppgiften gäller fr o m:
Bruttoinkomst - månadsinkomst före skatt
Sjukpenning, Föräldrapenning, pension
Arbetslöshetsersättning
Starta-eget-bidrag
Aktivitetsstöd
Familjehemsersättning (arvodesdelen)
Ansökan skickas till:
E-post : ansokan@fjarilen.com
Landbotorpsallén 7, 702 26 ÖREBRO
www.fjarilen.com
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Vårdbidrag för barn (omvårdnadsdelen)
Övriga skattepliktiga inkomster
AVDRAG - Underhållsstöd som du betalar enligt
dom eller avtal
AVGIFTSGRUNDANDE SUMMA
HÄRMED FÖRSÄKRAS ATT DE LÄMNADE UPPGIFTERNA ÄR SANNINGSENLIGA
Datum
Vuxen 1
Vuxen 2

Vägledning när du fyller i blanketten
Vad räknas som hushåll
Med hushåll menas ensamstående, par eller sambor som är folkbokförda på samma adress.
Vi har valt att kalla personerna i hushållet: VUXEN 1 resp VUXEN 2. Vuxen 1 registreras som
räkningsmottagare.

Vad räknas som inkomst
Alla skattepliktiga inkomster (bruttoinkomster) delas upp i tre inkomstlag. Inom inkomstslaget,
näringsverksamhet, kapital och tjänst ska redovisas. Ex. se nedan.
• Månadslön
• sjukpenning
• föräldrapenning
• pension
• arbetslöshetsersättning
• starta-eget-bidrag
• aktivitetsstöd
• familjehemsersättning (arvodesdelen)
• bidrag vid militärtjänstgöring
• vårdbidrag för barn (består av en omvårdnadsdel och en merkostnadsdel).
Omvårdnadsdelen är skattepliktig och ska anges på blanketten.
• Egen företagare anger överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad räknas inte som inkomst:
Dessa bidrag och ersättningar är skattebefriade och räknas inte som inkomst
• Barnbidrag, bostadsbidrag
• handikappersättning
• försörjningsstöd (socialbidrag)
• livränta
• underhållsstöd för barn
• studiebidrag och studielån från CSN
• rekryteringsbidrag (utbetalas genom CSN)
• introduktionsersättning.
Ansökan skickas till:
E-post : ansokan@fjarilen.com
Landbotorpsallén 7, 702 26 ÖREBRO
www.fjarilen.com

4

Ansökan till förskola för barn 1-5 år

Rev 3/3 2017 LP

Observera att en ansöka per barn som gäller

Avdrag
Från avgiftsgrundande inkomst får du göra avdrag för underhållsstöd, som betalas enligt
dom eller avtal.

Anmäl inkomstförändring eller välj att inte fylla i blanketten
Så fort hushållets inkomst förändras varaktigt är du skyldig att lämna in nya inkomstuppgifter.
Ny avgift tas ut från och med månaden efter att ändringen kommit in till Fjärilen.
I de fall inkomstuppgift inte lämnas, beräknas avgiften på en bruttoinkomst motsvarande
högsta avgiftsgrundande månadsinkomst, om inte särskilda skäl föreligger. Den högsta
avgiftsgrundande inkomsten är 42 000 kr per månad.
Du kan genom att sätta ett kryss i rutan på inkomstuppgiftsblanketten (Jag/Vi vill inte lämna
inkomstuppgift och accepterar därmed taxans högsta avgift ).
Eller välja att inte alls fylla i blanketten. Då acceptera taxans högsta avgift och därigenom
slipper ni ange era inkomstuppgifter.

Ansökan skickas till:
E-post : ansokan@fjarilen.com
Landbotorpsallén 7, 702 26 ÖREBRO
www.fjarilen.com
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