Inkom den ……………………Sign ……………….

Föräldrakooperativet Räven
Skolgatan 3, 660 57 Väse

Ansökan om plats på Föräldrakooperativet Räven
Barnet

Namn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Adress

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Syskon

Postnummer

Namn

Ort

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

Arbetsplats/utbildningsanstalt

Telefon

Namn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

Arbetsplats/utbildningsanstalt

Telefon

Namn

Födelseår

Namn

Födelseår

Namn

Födelseår

IFYLLES OM VÅRDNADSHAVARNA INTE SAMMANBOR
 Barnet bor endast hos vårdnadshavare 1
 Vårdnadshavare 1 behöver barnomsorg
 Barnet bor endast hos vårdnadshavare 2
 Vårdnadshavare 2 behöver barnomsorg
 Barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna
 Barnet söker/har redan barnomsorgsplats i hemkommunen

Uppgifter om önskad placering lämnas på nästa sida
1/2

Önskemål om placering
Start för inskolning
(Räkna med att inskolningen tar 14 dagar)
Beräknad närvarotid
Snittid per vecka
tim……………..
Barnet har tidigare varit placerat på Räven

År

Mån

Dag

Eventuell kommentar

 Ja

 Nej

Övriga upplysningar (ex. astma, allergi, funktionsnedsättning)

Underskrift
Datum

Vårdnadshavarens underskrift – Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavarens underskrift – Vårdnadshavare 2

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna som lämnas på denna blankett registreras i kooperativets hanteringssystem för kö- och
placeringsadministration. Uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd och vårdnadshavare kan hämtas
från Skatteverket. Ytterligare uppgifter som behövs för kö, placering och debitering registreras av kooperativets
vice ordförande samt kassör och sekreterare. Som underlag används de blanketter du lämnar till oss, som t ex
intresseanmälan, inkomstredovisning m.m. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen
(PUL). Uppgifterna du lämnar in är offentliga, vilket innebär att de kan lämnas ut till den som så önskar.
Utlämnande sker dock inte utan sekretessprövning, vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det skulle
kunna orsaka skada eller men för den som berörs. Du kan också begära rättelse om du upptäcker att någon uppgift
om dig är felaktig. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till styrelsen i
Föräldrakooperativet Räven.

IFYLLES ENDAST AV KOOPERATIVET
Informationsmöte med personal
Datum:

Sign

Övriga noteringar

Meddelat styrelsen
Datum:
Beslut taget av styrelsen
Datum:
Platserbjudande
 Ja
 Nej

Sign

Övriga noteringar

Introduktionsmöte
Datum:

Meddelat sökande om beslut
Datum:
Om JA, platserbjudande
skickad
Datum:
Inkommen svarsblankett
Datum:
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