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Datum

2020-03-12
Barn- och utbildningsförvaltningen

Barnomsorg och skolbarnsomsorg på obekväm tid
Du som har barn mellan 1–12 år och har schemalagd arbetstid före eller efter
barnomsorgens ordinarie öppettider, kl. 06.30–18.30, kan få barnomsorg på
obekväm tid.
Med obekväm tid avses barnomsorg mellan 05.30-06.30 samt 18.30-19.00.
Barnomsorg erbjuds inte på lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och
helgdagar. Barnomsorg på obekväm tid beviljas inte vid föräldraledighet,
sjukdom, semester eller annan ledighet.
Behovet av omsorg på obekväm tid ska omfatta en period av minst tre
månader och ändringar av barnets schema ska meddelas minst 14 dagar i
förväg till förskola eller fritidshem.
Följande förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg på obekväm tid:

Förskolan Dal-Jerk

kl. 05.30-19.00

Förskolan Vindförberg

kl. 06.00-18.30

Förskolan Äppelgården

kl. 06.00-18.30

Förskolan Nallegården

kl. 06.00-18.30

Förskola i Vikarbyn

kl. 06.00-18.30

Fritidshemmet Ingels skola

kl. 06.00-18.30

Fritidshemmet på Nyhedsskolan samarbetar med Förskolan Dal-Jerk.
Fritidshemmet på Furudals skola samarbetar med Förskolan Vindförberg.
Hur ansöker jag?

Ansökan görs på blanketten ”Barnomsorg på obekväm tid”.
Till ansökan ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare som styrker ditt
behov. Detta intyg ska förnyas efter 6 månader.
Vi omprövar behovet av barnomsorg på obekväm tid varje halvår genom
styrkt arbetsschema från din arbetsgivare.
För mer information
Kontakta Erika Karlsson, barnomsorgssamordnare. Tel: 0248-70 334.

Datum

Rättviks kommun

Ansökan om barnomsorg på obekväm tid
Barnets personnummer (ååmmdd-nr)

Sida

2020-03-12

Barnets för- och efternamn

Har barnet/barnen redan en placering

Nej

2(2)

Plats önskas fr.o.m.

Ja, ange var:

Vårdnadshavare 1 / sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsgivare

Telefon arbete

E-post, privat

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsgivare

Telefon arbete

E-post, privat

Vårdnadshavare 2

Adressuppgifter för sökande
Adress

Hemspråk (om ej svenska)

Postnummer och postadress

Telefon (även mobil)

Behov av omsorg
Vardagar 05.30-06.30 Dal-Jerk
Vardagar 06.00-06.30 Övriga

Vardagkväll 18.30-19.00 Dal-Jerk

Övriga upplysningar och önskemål

Bifogas: Schema för behov av barnomsorg.

Arbetsschema från arbetsgivare som stärker behovet.

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vid enskild vårdnad krävs endast en vårdnadshavares underskrift.
Blanketten skickas till: Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 RÄTTVIK.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen behöver vi spara och behandla personuppgifter om barn och elever för
att uppfylla vårt uppdrag enligt skollagen och andra styrdokument. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

