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ANSÖKAN OM PLATS I FRITIDSHEM
ENSTAKA DAGAR
Tillfällig barnomsorg kan erhållas för skolbarn i åldern 6-13 år som inte är inskrivna på fritids, som
då kan nyttja fritidshamsplats under lov och andra undervisningsfria dagar. Ansökan görs i god tid,
minst 2 veckor innan ditt barn ska vara på fritidshemmet. Avgiften är 100 kr per ansökt dag. Ingen
syskonrabatt eller avdrag för frånvarodagar.
Sökande

Ifylld blankett lämnas till skolan.

Barn 1 För- och efternamn

Personnummer

Barn 2 För- och efternamn

Personnummer

Barn 3 För- och efternamn

Personnummer

Fakturaadress

Postnumm
er

Ort

Modersmål, Barn
Vårdnadshavare 1

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

E-post
Arbetsgivare/Skola

Telefon arbetet

Vårdnadshavare 2

Personnummer

Arbetsgivare/Skola
Fakturamottagare: Vårdnadshavare 1

Telefon arbetet

Mobilnummer

Från och med
klockan

Till och med
klockan

Vårdnadshavare 2

Ansökan gäller följande datum

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Namnteckning Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Postadress
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 13

Telefon
010 - 234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
utbildning@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848
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Information om behandling av personuppgifter
Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig som vårdnadshavare och ditt barn, så som
namn, personnummer, modersmål, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
planera för och bedriva
verksamhet i fritidshem enligt skollagen. Personuppgifterna kan utgöra underlag för statistikanalyser.
Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. De rättsliga grunderna för
att behandla dessa personuppgifter är 6.1 f. allmänt intresse och 6.1.c. rättsliga förpliktelser. Uppgifterna kommer
att sparas tillsvidare.
Personuppgifterna som vi behandlar kommer inte att delas med någon. Vi kommer aldrig att överföra
uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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