Val och byte av skola och fritidshem
Information om hur du fyller i blanketten finns på baksidan
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras det som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd
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Elev
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon

Postadress

Val eller byte
Skola förstaval

Årskurs

Skola andraval

Årskurs

Skola tredjeval

Årskurs

Ange barnets nuvarande placering förskola eller skola (ange även avdelning/klass)

Önskat startdatum i skolan

Om eleven kommer från annan skola, kommun eller annat land, ange varifrån

Kontaktperson/mentor på tidigare skola/förskola

E-post

Telefonnummer

Övrig information exempel allergi, språkval, modersmål eller annat

Jag önskar fritidshemsplacering för mitt barn på vald skola

☐ Ja ☐ Nej
Lämna in schema och inkomstuppgift via e-tjänst/blankett, se Kungsbacka.se
Önskat startdatum på
Önskat antal timmar/vecka
Behov av omsorg på kvällar
fritidshem
på fritidshem
och helger

☐

Behov av skolans fritidshem
på morgonen

Barnet går på fristående
fritidshem

☐

☐
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Vårdnadshavarens underskrifter
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavarens personnummer

Vårdnadshavarens personnummer

Vårdnadshavarens underskrift

Vårdnadshavarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-post

E-post

Telefon hem/mobil

Telefon jobb

Telefon hem/mobil

Telefon jobb

Enskild vårdnad enligt ovan ☐
Om en vårdnadshavare har enskild vårdnad behövs endast en underskrift av denna vårdnadshavare.
Vid val eller byte av skola skickas placeringsmeddelande till vårdnadshavare och ny skola. Vissa beslut angående val av skola
kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Blankett för detta bifogas vid behov.

Blanketten undertecknas och skickas till
grundskola.valavskola@kungsbacka.se eller med vanlig post till
Kungsbacka kommun
Förskola & Grundskola
Centrala elevhantering
434 81 Kungsbacka
Har du frågor, kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på telefonnummer 0300-83 40 00,
alternativt via e-post till info@kungsbacka.se
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Anvisningar
Barnets personuppgifter
Personnummer anges med 10 siffror, ÅÅMMDD-XXXX

Val eller byte av skola
Vårdnadshavare i Kungsbacka kommun ska under hösten göra ett val när barnet kommande läsår ska börja förskoleklass eller
när nuvarande skola inte har nästa årskurs. Tre alternativ ska anges under Val av skola-perioden. Vid byte - ange den skola
du önskar byta till.
Önskemål om att byta skola kan ske löpande, ange önskat datum för bytet. Ska barnet börja vid terminsstart skriv
”terminsstart” i rutan.

Fritidshem och omsorg för skolbarn
Fritidshemmet är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Pedagogisk
omsorg hos till exempel en dagbarnvårdare, är ett alternativ till fritidshem före och efter skoltid
Barn får plats från förskoleklass till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Barn till arbetssökande eller föräldraledig för
vård av annat barn har inte rätt till fritidsplats
Barn som har ett eget behov av skolbarnsomsorg kan också få plats på fritidshem.
När du kryssar i att du önskar fritidshem så startar du ett abonnemang som fortsätter tills du säger upp det och du betalar en
avgift för platsen. Det är 30 dagars uppsägningstid på din fritidshemsplats. Du gör den via e-tjänst, blankett eller e-post till
barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Behov av omsorg på kvällar och helger
Möjlighet till fritidshem på kvällar och helger för vårdnadshavare som behöver finns måndag-fredag klockan: 18:30-22:30 samt
lördag-söndag klockan 07:30-19:30. Markera med ett kryss i rutan om du har behov. Vid ansökan begär vi in uppgifter som
ligger till grund för en behovsprövning. Mer information om fritids på kvällar och helger finns på www.kungsbacka.se

Pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare
Dagbarnvårdaren tar emot barn i olika åldrar i sitt hem. I Kungsbacka finns både kommunala dagbarnvårdare och
dagbarnvårdare som är egenföretagare. Om du i stället för fritidshem vill ha plats hos en dagbarnvårdare för ditt skolbarn så
ska ansökan göras via e-tjänsten eller blanketten Anmälan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare på
www.kungsbacka.se

Fristående skola
De fristående skolorna har egen antagning. Om du väljer en fristående skola så kommer de kontakta dig om skolplacering där
men du är inte garanterad plats på den skolan. Får ni inte skolplacering där så uppmanas du att söka till annan skola. Du hittar
alla skolor via länken karta skolzoner Kungsbacka kommun.
Fristående fritidshem söks via den fristående skolan. Tänk på att när du byter plats från kommunal till fristående verksamhet
så måste du säga upp din kommunala fritidshemsplats.

Skolskjuts
Rättigheten till skolskjuts är reglerad i skollagen. Val eller byte av skola kan påverka rätten till skolskjuts Information om detta
finns på www.kungsbacka.se
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