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SCHEMABLANKETT 

 
OBS! En blankett per barn. 

Blanketten sänds till:  

Filurens förskola  

Östergatan 42, 275 34 Sjöbo  

senast två veckor innan ändringen  

träder i kraft. 

 

  

 
 

Barnets namn 

 

Barnets personnummer (10 siffror) 

 

Tfn hemmet 

 

 

Vårdnadshavare 1, namn 

 

Arbetsplats  

 

Tfn till arbete 

 

 

Vårdnadshavare 2, namn 

 
 

Arbetsplats 

 
 

Tfn till arbete 

 
 

Adress, postnummer och ort Mobil vårdnadshavare 1 Mobil vårdnadshavare 2 

Schema gäller fr o m 

 
 

Schemaperiod (antal veckor) 

 

År och veckonr  för  schemavecka 1 (ex. 1233 = år 2012 vecka 33) 

   

Ange omsorgstiden inkl körtid, lämning och hämtning  
Vecka 1 Vecka 4 

Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. 

Må    Må    

Ti    Ti    

On    On    

To    To    

Fr    Fr    

        

Vecka 2 Vecka 5 

Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. 

Må    Må    

Ti    Ti    

On    On    

To    To    

Fr    Fr    

        

Vecka 3 Vecka 6 

Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. Dag Fr o m klockan T o m klockan Ej föräld. hämtn. 

Må    Må    

Ti    Ti    

On    On    

To    To    

Fr    Fr    

        

 

Jag samtycker härmed till att mina personuppgifter som jag lämnar i denna schemablankett för mitt barn behandlas av Filurens förskola för 

att kommunicera information om mitt barns vistelsetid på förskolan. Syftet är att förenkla administrationen kring mitt barns vistelsetid samt 

att underlätta kommunikation mellan mig och förskolan. Mina personuppgifter gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar att 

förskolan ska ha ovanstående uppgifter eller när mitt barn slutar på förskolan. Vid frågor om hur personuppgifter behandlas inom Filurens 

förskola kan jag alltid kontakta styrelsen på Filurens förskola.  

 

Ändringen påverkar min tidigare inlämnade 

inkomstuppgift: 

 

 Nej  Ja, ny inkomstuppgift bifogas 

 

Ort och datum Underskrift av vårdnadshavare 

 

 

Ort och datum Underskrift av vårdnadshavare 

 



 
 
 
När du fyller i blanketten, tänk på att: 
 

• Fylla i en blankett per barn.  
 

• Ange vilket år och månad som räknas som schemaperiodens vecka 1.  
 

• Barnets omsorgstid på förskolan räknas från att barnet kommer till förskolan med 
vårdnadshavaren, tills det att barnet lämnar förskolan med vårdnadshavaren. 

 

• Inom omsorgstiden räknas även körtid till och från arbetsplats, skola mm in. 
 

• Under omsorgstidens tredje och sjätte kolumner ange om det är någon annan än 
vårdnadshavaren som regelbundet hämtar barnet från förskolan, t ex varje onsdag 
vecka 2 hämtas barnet av farfar. 

 

• Ange genomsnittlig omsorgstid/vecka. 
 

• Bifoga inkomstuppgift om denna förändras i samband med schemaändringen. 
 

• Båda vårdnadshavarna måste underteckna blanketten.  
 

• Nytt schema ska lämnas in till förskolan senast två veckor innan ändringen träder i 
kraft.  

 
 

 


