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Ansökan om barnomsorg på tid då förskola eller fritidshem  

inte erbjuds 

Kommunen ska enligt skollagen (25 kap. 5 §) sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation  

i övrigt.  

Omsorg som inte innebär övernattning beviljas de vårdnadshavare som har möjlighet att lämna eller hämta barn så att 

nattvilan kan ske i hemmet. Om barn inte ska övernatta i verksamheten kan lämning ske tidigast kl. 06:00 och hämtning 

senast kl. 22:00. Läs fullständiga regler på www.uppsala.se. 

Handläggningstiden upp till två månader från att ansökan är komplett. 

Ansökan ska fyllas i, skrivas under och skickas med efterfrågade bilagor till: 

Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

En prövning kan komma att göras även om ansökan är ofullständig. Beslut fattas då på befintligt underlag. 

1. Sökandes personuppgifter 
Vårdnadshavare 1 

Förnamn  Efternamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Telefonnummer E-postadress 

  
 

Vårdnadshavare 2 

Förnamn  Efternamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Telefonnummer E-postadress 

  

2. Barn som ansökan gäller för 
Ange namn och personnummer för de barn ansökan gäller 

Förnamn Efternamn Personnummer ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Förnamn Efternamn Personnummer ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Förnamn Efternamn Personnummer ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Förnamn Efternamn Personnummer ÅÅMMDD-XXXX) 

   
Gäller ansökan fler barn än ovan?  Ange i så fall namn och personnummer till dessa barn på baksidan av ansökan. 

 Ja   Nej 

3. Barnets placering 
 Förskoleverksamhet – Förskolans/familjedaghemmets namn  Fritidshem – fritidshemmets namn 

    

4. Behov av omsorg 
När är du/ni i behov av barnomsorg (utöver tid då förskola och fritidshem erbjuds)? Kryssa de alternativ som stämmer. 

Helgfria vardagar på: 

 morgnar före kl 6.30  

 kvällar efter kl 18.30 

 

 

 

 Helgdagar (röda dagar) 

 Helger (lördagar och söndagar) 
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Vid vilka tillfällen behöver du/ni omsorg? T.ex. hur många kvällar, helger, nätter, tidiga morgnar per vecka, månad eller per schemaperiod på x antal veckor. 

      

Från och med vilket datum är ni i behov av omsorg (behovsdatum)? (ÅÅ-MM-DD) 

        
Tider för lämning och hämtning, kryssa det alternativ som stämmer. Arbetsschema ska bifogas till ansökan och i det schemat ska markeringar göras på de 

dagar och tider som omsorg söks för.  

 Barnet/barnen kommer lämnas kl       och hämtas kl       

 Barnet/barnen kommer lämnas och hämtas vid olika tider. Tider för lämning och hämtning anges i ett bifogat schema. 

5. Bifogade dokument 
Du/ni behöver även bifoga ett undertecknat intyg från din/er arbetsgivare som styrker de arbetstider som du/ni söker 

barnomsorg för. 

Om du/ni har arbetsschema ska det bifogas och i schemat ska markering finnas på de dagar och tider som ansökan om 

omsorg avser. Tiderna i schemat ska överensstämma med de tider du uppger i din ansökan. 

Intyg och schema ska bifogas för barnets båda vårdnadshavare, om ni bor ihop. 

Kryssa i de dokument som bifogats till  

 Arbetsintyg vårdnadshavare 1 (undertecknat av arbetsgivare) 

 Arbetsintyg vårdnadshavare 2 (undertecknat av arbetsgivare) 

 Arbetsschema vårdnadshavare 1 (dagar och tider som omsorg söks för är markerade) 

 Arbetsschema vårdnadshavare 2 (dagar och tider som omsorg söks för är markerade) 

 

 6. Underskrift 
Ansökan ska undertecknas av sökande vårdnadshavare.  

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av utbildningsnämnden i enlighet med 

Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är handläggning av ansökan om omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Vi samlar in uppgifter för att 

kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter 

och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

   

Datum Underskrift Namnförtydligande 

   

 


	Förnamn: 
	Efternamn: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Förnamn_2: 
	Efternamn_2: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_2: 
	Förnamn_3: 
	Efternamn_3: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX_3: 
	Förnamn_4: 
	Efternamn_4: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX_4: 
	Förnamn_5: 
	Efternamn_5: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX_5: 
	Förnamn_6: 
	Efternamn_6: 
	Personnummer ÅÅMMDDXXXX_6: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Förskoleverksamhet  Förskolansfamiljedaghemmets namn: 
	undefined: Off
	Fritidshem  fritidshemmets namn: 
	undefined_2: Off
	morgnar före kl 630: Off
	kvällar efter kl 1830: Off
	Helgdagar röda dagar: Off
	Helger lördagar och söndagar: Off
	Vid vilka tillfällen behöver duni omsorg Tex hur många kvällar helger nätter tidiga morgnar per vecka månad eller per schemaperiod på x antal veckor: 
	Barnetbarnen kommer lämnas kl: Off
	Barnetbarnen kommer lämnas och hämtas vid olika tider Tider för lämning och hämtning anges i ett bifogat schema: Off
	Arbetsintyg vårdnadshavare 1 undertecknat av arbetsgivare: Off
	Arbetsintyg vårdnadshavare 2 undertecknat av arbetsgivare: Off
	Arbetsschema vårdnadshavare 1 dagar och tider som omsorg söks för är markerade: Off
	Arbetsschema vårdnadshavare 2 dagar och tider som omsorg söks för är markerade: Off
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Från och med vilket datum är ni i behov av omsorg behovsdatum ÅÅMMDD: 
	Lämnas kl: 
	Hämtas kl: 


