Ansökan barnomsorg på
obekväm tid
Ingen platsgaranti finns.
Om det inte finns lediga platser ställs beviljad ansökan i kö.
För att vara berättigad till en plats skall:
o
o
o
o

båda vårdnadshavarna arbeta på obekväm arbetstid
sammanboende med barnets vårdnadshavare också arbeta på obekväm tid
behovet vara regelbundet och återkommande vid minst åtta tillfällen under en fyramånaders
period
vårdnadshavarna ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha prövat andra
möjligheter att tillgodose behovet av omsorg

Uppgifter om barnet
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Nuvarande placering (förskola, fritidshem)

Uppgifter om vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Arbetsgivare

Telefon arbetsplats

Telefon dagtid

E-postadress

Uppgifter om make/maka, sambo
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Arbetsgivare

Telefon arbetsplats

Telefon dagtid

E-postadress

Civilstånd

□ Gift, sammanboende med den andra vårdnadshavaren
□ Gemensam vårdnad, ej sammanboende med den andra vårdnadshavaren
□ Ensam vårdnadshavare
Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

Önskemål om plats
Omsorg önskas från och med

Omsorgsbehov

□ Kvällar (barnet hämtas senast 22:00)
□ Nätter □ Helger
Skäl till ansökan
Motivering till behovet av omsorg på obekväm tid

Kompletterande uppgifter
Har ni arbetat på obekväm tid fram till detta datum?

□ Ja

□ Nej

Om ja:
Hur har ni organiserat barnomsorgen på obekväm tid fram till nu?

Om ja:
Vad är det som har ändrats i förhållandena för att tidigare lösning på barnomsorg inte kan användas?

Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten och vara styrkta med underskrift av
arbetsgivaren:




Arbetstidsschema för vårdnadshavare/vårdnadshavarna samt eventuellt sammanboende (styrkt)
Intyg om att arbetsgivaren inte kan ändra/anpassa arbetstiderna (styrkt)
Schema för barnets vistelsetid

Om någon av ovan angivna handlingar saknas anses inte ansökan komplett och returneras till vårdnadshavare för
komplettering. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

De uppgifter Du lämnar samt ev. sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, för att kommunen
skall kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och
personuppgiftslagen.

Ansökan skickas till
Skurups kommun
Skol- och utbildningsförvaltningen
274 80 Skurup

