Datum

2017-02-13

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Till vårdnadshavare för

Välkommen till förskoleklass läsåret 17/18
I Degerfors erbjuds alla barn som fyller sex år under året en plats i förskoleklass.
Förskoleklassen är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider.

Var ska mitt barn gå i förskoleklass?
Förskoleklass erbjuds på en kommunal skola i närheten där ni bor. Med detta utskick får du ett
erbjudande om plats. Om du önskar någon annan skola än den som erbjuds är det inte säkert att ditt
barn kan få plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som har företräde t ex bor nära eller har
särskilda skäl.
Kontakta rektor för vidare diskussion.

Skola

Rektor

Tel.nr

Strömtorpsskolan
Svartå skola
Parkskolan
Bruksskolan
Åtorps skola

Anette Thorbjörnsson
Anette Thorbjörnsson
Ann-Kristin Brännström
Mikael Johansson
Mikael Johansson

0586-484 01
0586-484 01
0586-487 14
0586-483 12
0586-483 12

Behöver ditt barn fritidshemsplats?

Har ditt barn en placering inom förskolan idag övergår placeringen till fritidshem. Du behöver inte
skicka in någon ansökan.
Övriga ansöker på blankett som kan hämtas på Degerfors kommuns hemsida www.degerfors.se.
Fritidshemsplaceringen gäller från 7 augusti 2017.
Fritidshemsplats i anslutning till förskoleklass är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.
Degerfors kommun
27. Skoladministration
693 80 Degerfors

Degerfors kommun
693 80 Degerfors

TELEFON
0586-481 00

TELEFAX
0586-483 86

ORG.NR.
212000-1934

E-POST
kommun@degerfors.se

INTERNET
www.degerfors.se

Ansökan om plats i förskoleklass
Barnets namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Placering
Önskemål annan skola

Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Arbetsplats

Telefon arbete

Gatuadress

Telefon bostad

Postnummer och Ort

Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Arbetsplats

Telefon arbete

Gatuadress

Telefon bostad

Postnummer och Ort

Kompletterande uppgifter
Är gångväg mellan hem och skola mer än 3 km?

□ Ja

□ Nej

Övriga upplysningar

Medges att adress och telefonnummer lämnas ut på klasslistor:

□

Ja

□

Nej

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

OBS - Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2017.
Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du
kontakta skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
är Kultur- och utbildningsnämnden.

