ANSÖKAN OM UTÖKAD TID PÅ FÖRSKOLAN
Om du arbetar eller studerar istället för att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för nyfött
syskon kan du ha rätt att ha ditt barn på heltid i förskolan. Du ansöker till stadsdelsförvaltningen genom
att fylla i denna blankett och bifoga de intyg (se nedan) som behövs. Har du plats på en fristående
förskola lämnar du blanketten och intyg direkt till förskolan. För att stadsdelen eller den fristående
verksamheten ska handlägga din ansökan så ska ingen i hushållet ta ut föräldrapenning.
Regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
7 Öppethållande och vistelsetid
7.5 Förskolebarn vars förälder/vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av nyfött syskon, har rätt till plats om max
30 timmar per vecka fördelade under 4 eller 5 dagar och mellan klockan 8-9 och 14-16. Förläggningen av tiden regleras terminsvis. Förändringen
träder i kraft en månad efter barnets födsel.
7.6 Barn vars föräldrar har gemensam vårdnad om barnet och barnet regelbundet och växelvis bor hos båda föräldrarna kan medges undantag
från regeln om begränsad närvarotid. Ansökan görs gemensamt av föräldrarna.

Personuppgifter (folkbokföringsuppgifter)
Barnets namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnr och ort

Vårdnadshavare
Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Placering på förskola/familjedaghem
Förskola

Stadsdelsförvaltning

Utökad tid önskas from

Utökad tid önskas tom

Anledning till utökad tid
Vårdnadshavaren/havarna arbetar. Bifoga intyg från arbetsgivare att du/ni inte är föräldraledig.
Om du/ni arbetar deltid ska intyget innehålla hur många timmar i veckan samt mellan vilka tider och
vilka dagar du/ni arbetar. Bifoga också intyg från Försäkringskassan om att du/ni inte tar ut
föräldrapeng.
Studier. Bifoga intyg från skola om studiegång, om du studerar deltid ska schema bifogas. Bifoga
också intyg från Försäkringskassan om att du/ni inte tar ut föräldrapeng.

Växelvis boende. Barn som växelvis och regelbundet bor hos båda vårdnadshavarna kan medges
undantag från regeln om begränsad närvarotid. Ansökan görs gemensamt av föräldrarna på den
här blanketten.
Datum ………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

…………………………………………………
Namnförtydligande

………………………………………………….
Namnförtydligande

Ansökan skickas till stadsdelsförvaltningen där barnet har sin placering eller till den fristående verksamheten

