ANSÖKAN TILL FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG I
VÄRMDÖ KOMMUN FÖR NYANLÄNDA
Barnets förnamn:

Barnets efternamn:

Kön (F el P)

Personnummer:

Dossiernummer

Barnets förnamn:

Barnets efternamn:

Kön (F el P)

Personnummer:

Dossiernummer

Barnets förnamn:

Barnets efternamn:

Kön (F el P)

Personnummer

Dossiernummer

Modersmål:

Handläggare/Kontaktperson, Integrationsavd.

Uppgifter om kontaktperson/språkstöd
För- och efternamn:

Tel nr:

E-post:

Uppgifter om vårdnadshavare 1
För- och efternamn:

Personnummer:

Adress- och postadress:

Telnr bostaden:

E-post:

Mobilnr:

Uppgifter om vårdnadshavare 2
För- och efternamn:

Personnummer:

Adress- och postadress:

Telnr bostaden:

E-post:

Mobilnr:

Uppgifter om ev. tidigare placering i förskola
Förskolans namn
Kontaktperson

Kommun
Tel. nr

Gör ditt val av verksamhet på baksidan

Behov av plats

Ansökan skickas till:
Värmdö kommun, Utbildningskontoret, Avd Styrning och Kvalitet, 134 81 Gustavsberg
Ansökan skrivs under av vårdnadshavare eller god man

____________________________

Datum, underskrift

_________________________________

Datum, underskrift

Du ansöker om förskola/pedagogisk omsorg i Värmdö kommun för ditt barn. För att Värmdö kommun ska kunna erbjuda plats för ditt barn i förskolan enligt Skollagen 8
kap. skollagen (2010:800) och Värmdö kommuns beslutade riktlinjer behöver vi behandla de personuppgifter som du har angett i ansökan. Uppgifterna är av allmänt
intresse för myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med utbildningsnämndens fastställda dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Statistiska Centralbyrån och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Uppgifterna kan även komma att delas med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Utbildningsnämnden i Värmdö kommun är personuppgiftsansvarig. Om du vill veta vilka uppgifter kommunen har om dig, eller vill att uppgifter ska rättas, begränsas eller
överföras, kan du kontakta dataskyddsombudet i Värmdö kommun. Du kan också kontakta Dataskyddsombudet för att göra invändningar eller begära att uppgifter om dig
raderas. Dataskyddsombudet nås på adress Dataskyddsombudet, Värmdö Kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål över
Värmdö kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Läs mer här: Klagomål och tips till Datainspektionen.

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Ange prioriteringsordning på önskemål vid respektive förskola, max fem (5) förskolor får anges. Gäller ansökan omplacering
får max fyra (4) val göras. För kontaktuppgifter och mer information om respektive förskola , se www.varmdo.se

Gustavsberg

Kommunala förskolor

Värmdölandet

Kommunala förskolor

Blomkulans förskola

Blåsippans förskola

Holmviksskogens förskola

Dalstugans förskola

Jungmannens förskola

Haghultas förskola

Lugnets förskola

Kopparmoras förskola

Minimunkis förskola

Labyrintens förskola

Munkmora förskola

Lokattens förskola

Åkerlyckans förskola

Vikingens förskola

Solbackens förskola

Torshälls förskola

Ösbydalens förskola

Hagabergs förskola

Farstaborgs förskola

Ängens förskola

Charlottendals fsk (från augusti 2020)
Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Fristående verksamhet
Förskolan Lär

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Fristående verksamhet
Grantomta Montessoriförskola

Förskolan Gustaf, (föräldrakooperativ)
Grindstugans förskola (föräldrakooperativ)

Djurö-Stavsnäs-Öar

Antistilla förskola

Kommunala förskolor

Förskolan Arkipelagen, Pysslingen

Djurö förskolor (Djurhamns förskola, Djuröskutan)

Östra Ekedals förskola, Pysslingen

Talldungens förskola

Snickarbarnens förskola

Runmarös förskola

Familjedaghemmet Mångrund

Svartsös förskola
Möjas förskola

Ingarö

Sandhamns förskola

Kommunala förskolor
Förskolan Calle Flygares väg

Fristående verksamhet

Fågelviks förskola

Gula Husets Familjedaghem

Kottens förskola

Hedmans Familjedaghem

Långviks förskola
Lövhamras naturförskola

Fristående verksamhet
Varglyans föräldrakooperativ
Ängsblomman (föräldrakooperativ)
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