ANSÖKAN OM UTÖKAD TID I FÖRSKOLA ELLER
PEDAGOGISK OMSORG
Denna blankett använder du som vill ansöka om utökad tid i förskola eller
pedagogisk omsorg pga. arbete eller studier.

Ifylles av arbetsgivare/studieanordnare
Härmed intygas att namn

Arbetar/studerar, timmar per vecka

Vid

E-post

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylles av den föräldraledige
Barnets namn

Barnets personnummer

Barnets placering

Nyfödda barnets personnummer

Omfattning av föräldraledighet med ersättning från Försäkringskassan

Restid till och från studieplats/arbetsplats per vecka

Underskrift av den föräldraledige
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

Till intyget bifogas:
• Vid studier: Kopia av studieintyg med uppgift om studietid och studietakt
• Vid arbete: Arbetsgivarintyg om arbetstid
• Egen företagare: Registreringsbevis och F-skattsedel.

Ansökan skickas till:
Värmdö kommun, Utbildningskontoret, avd. Styrning och kvalitet, 134 81 Gustavsberg

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

Beslut
☐ Heldagsomsorg beviljas fr._______________ t. o. m._______________
☐ Heldagsomsorg beviljas ej.
Skäl för avslag:

Underskrift handläggare
________________
Datum

__________________________________________________
Namnteckning/namnförtydligande

Du ansöker om utökad vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg på grund av arbete eller studier under föräldraledigheten. För att Värmdö kommun ska kunna
hantera din ansökan enligt 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

