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Förskolan 

SAGA 
Skäve Gård              15331 JÄRNA 
Telefon    08 551 70173, 551 74823 

  

 

ANSÖKAN OM PLATS I BARNOMSORG PÅ SAGA 

- Se anvisningar för ifyllande av blanketten 

 

Ankomstdatum 

 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (gdpr). 

Du medger att informationen du lämnar får lagras av SAGA. Du har rätt att begära 

utdrag och rättelser. 

 

A. Ansökan avser barnomsorg på SAGA 

 

1. Sökande vårdnadshavare/betalningsansvarig, namn Personnummer 

            
Adress Postadress 

            
Telefon bostad (även 

riktnummer) 

Telefon arbete (även riktnummer) E-postadress Mobil 

                        
2. Medsökande make/maka/sambo, namn Personnummer 

            
Telefon bostad (även 

riktnummer) 

Telefon arbete (även riktnummer) E-postadress Mobil 

                        
3. Vårdnadshavare som barnet inte är folkbokförd hos, namn Personnummer 

            
Adress Postadress 

            
Telefon bostad (även 

riktnummer) 

Telefon arbete (även riktnummer) E-postadress Mobil 

                        

B. Barnets/Barnens personuppgifter 

Personnummer Namn När önskas placering /ange månad och år 

             

             

             

 

C. Orsak till ansökan 

 Arbete Studier Arbetssökande Asylsökande 

Vårdnadshavare 1     

Vårdnadshavare 2     

 

D. Särskilda upplysningar  

De uppgifter du/ni lämnar till  SAGA  kommer endast att registreras i vår adresslista. Uppgifterna kommer att 

behandlas i enlighet dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

 

 

 

 

 

V

i

d 

g

e

m

e

n

s

a

m 

v

å

r

 



Postadress  Telefon E-postadress 
Förskolan SAGA 

Skäve Gård 

153 31 JÄRNA 

 08-551 70173 
 

sagabarnstuga@gmail.com 

 

  
 

 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Bor du/ni ej i kommunen bifoga personbevis 

 

Ort och datum 
      
Vårdnadshavare 1, namnteckning Namnförtydligande 

       
Ort och datum 
      
Vårdnadshavare 2, namnteckning Namnförtydligande 

       

 

 

 

 

 

A. 

Nyanmälan ansöker ni om när ni har en 3-5-åring som endast deltar i den avgiftsfria Allmänna förskolan enligt läsårsförläggning 

(lediga lov) och önskar placering mer än 15 timmar/vecka. 

Sökande, fyll i samtliga för er aktuella uppgifter. 

B. 

Barnet/Barnens personuppgifter, fyll i personnummer, namn och när ni önskar placering för de barn som ni ansöker om 

barnomsorg för. 

På ansökan kan ni endast anmäla tre barn. Fler barn får anmälas på egen blankett. 

C. 

Under ”Önskar köa till” kan noteras prioriteringsordning för placering på andra Waldorfförskolor. 

Finns syskon placerade, fyll i rutan om det finns syskon placerade inom kommunal eller annan förskola.  

Även deras personnummer och var de har sin placering. 

För eventuell syskonprioritet. 

D. 

Särskilda upplysningar 

Här kan ni notera eventuella uppgifter som ni anser är viktiga för registrering av er ansökan. 

 

SAGA kommer att kontakta sökande i god tid före möjlig placering. 

Ansökan undertecknas. Vid delad/gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. 

   

ANVISNINGAR OM  HUR MAN FYLLER I BLANKETTEN 

A.. 

Sökande, fyll i samtliga för er aktuella uppgifter. 

B. 

Barnet/Barnens personuppgifter, fyll i personnummer, namn och när ni önskar placering för de barn som ni ansöker om 

barnomsorg för. 

På ansökan kan ni endast anmäla tre barn. Fler barn får anmälas på egen blankett. 

D. 

Särskilda upplysningar 

Här kan ni notera eventuella uppgifter som ni anser är viktiga för registrering av er ansökan. 

 

SAGA kommer att kontakta sökande i god tid före möjlig placering. 

Ansökan undertecknas. Vid delad/gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. 

 

 
 


