
 
Önskar förskoleklass på anvisningsskolan, ange skola  _ 

Önskar förskoleklass på annan av Hammarö kommuns skolor, ange skola    

Har sökt/fått plats i förskoleklass i skola med annan huvudman än Hammarökommun     

Fritext 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _ 

 
 
 

Skicka in blanketten senast 24 februari 2023 till: 
Bildningsförvaltningen  

Box 26 PLACERING FÖRSKOLEKLASS 
663 21 Skoghall  

 
Elev 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Nuvarande förskola samt avdelning Ev. syskon i år F-3, skola, klass 

 
Vårdnadshavare 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna blanketten 
Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn 

Adress Adress 

E-post E-post 

Telefon dagtid Telefon mobil Telefon dagtid Telefon mobil 

Underskrift Underskrift 

 
Förskoleklass (Läs anvisningar på nästa sida) 



Hammarö kommun 
Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se 

 

 

 
 
 

ANVISNINGAR TILL BLANKETTEN 

Ansökan vid gemensam vårdnad 
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna de val ni gjort 
via blanketten. Det innebär att ansökan inte räknas som komplett förrän båda 
vårdnadshavarna har undertecknat. 

 

Önskar förskoleklass på anvisningsskolan 
Ditt barn bor i upptagningsområdet för en skola som är barnets anvisningsskola och vid 
utskick av denna blankett får du även information om vilken skola som är ditt barns 
anvisningsskola. Om du önskar placering för ditt barn vid anvisningsskolan kryssar du i detta 
alternativ samt anger namnet på anvisningsskolan. 

 

Önskar förskoleklass på annan skola 
Om du önskar att ditt barn ska gå i förskoleklass i någon annan av Hammarö kommuns skolor än 
den anvisade kryssar du i detta alternativ och anger vilken skola som önskas. 

 

Har sökt/fått plats i förskoleklass hos annan huvudman 
Om ditt barn har fått plats i förskoleklass i skola med annan huvudman än Hammarö kommun 
kryssar du i denna ruta. 

Om du inte vet om ditt barn kommer att få plats i förskoleklass hos annan huvudman kryssar du 
också i denna ruta. Du kan då samtidigt kryssa för att du önskar plats i förskoleklass i någon av 
Hammarö kommuns skolor. Vänligen kontakta bildningsförvaltningen så snart du vet om ditt 
barn ska gå i förskoleklass i skola med annan huvudman än Hammarö kommun. 

 
ÖVRIG INFORMATION 
Önskar inskrivning i grundskolan årskurs 1 (beslut fattas av respektive rektor). 
Om du är intresserad av att ditt barn ska börja årskurs 1 redan vid sex års ålder tar du kontakt med 
rektor vid den skola där du önskar att barnet ska gå. 

 

Urvalskriterier vid platsbrist 
Vid eventuell platsbrist kommer urvalet bland de barn som önskat den aktuella skolan att ske i 
följande prioriteringsordning: 1. Barn med särskilda behov (fysiskt eller psykiskt funktionshinder) 
2. Upptagningsområde 3. Syskonförtur 4. Relativ närhet. 

Vid användning av kriteriet syskonförtur gäller att barnet ska ha ett syskon som är folkbokfört på 
samma adress som barnet och som kommer att gå i den önskade skolan när barnet ska börja 
förskoleklass. Barn med syskon i lägre årskurser ges företräde framför barn med syskon i högre 
årskurser. 

mailto:kommun@hammaro.se
http://www.hammaro.se/


Hammarö kommun 
Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se 

 

 

 
 
 

Skolskjuts 
Under vissa förutsättningar (främst avstånd) har elever rätt till skolskjuts. Detta regleras i 
skollagen samt i Hammarö kommuns riktlinjer för skolskjuts. Observera att elever som väljer att gå i en 
annan skola än anvisningsskolan ej har rätt till skolskjuts. Elever har inte heller rätt till skolskjuts 
till/från fritidshem. 

 

Uppsägning av förskoleplats eller inte 
Om ditt barn har en plats i någon av Hammarö kommuns förskolor och kommer att ha behov av 
en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass behöver du inte säga upp förskoleplatsen, 
platsen övergår till fritidshem automatiskt. Om barnet inte längre har behov av barnomsorg 
(fritidshem) lämnar du en skriftlig uppsägning senast två månader före barnets sista dag i 
verksamheten. 

Om ny placering påbörjas inom tre månader annulleras uppsägningen och avgift betalas 
retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen har gjorts på grund av arbetslöshet eller 
sjukskrivning. 

 

Fritidshem 
Om ditt barn inte har en plats i någon av Hammarö kommuns förskolor och kommer att ha 
behov av en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass behöver du göra en ansökan om 
fritidshemsplats. Det gör du enklast via e-tjänster på hemsidan. 

Grundavgiften för att ha ett barn på fritidshem är 2 % av inkomsten upp till taket för maxtaxa. Här 
kan du läsa om regler och avgifter för fritidshem. 

 
Personuppgiftshantering enligt GDPR 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, och 
personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna besluta om placering vid 
skolenhet enligt Skollagen 10 kap 30 §. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att fullgöra våra skyldigheter av allmänt 
intresse samt myndighetsutövning. De uppgifter som lämnats kommer att sparas under 
elevens grundskoletid. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra enheter inom 
bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bin@hammaro.se. Du når vårt 
dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
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