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Överenskommelse om omsorgstid för skolbarn (6-10 år)
För barn placerade i Haninge kommuns skolbarnormsorg

För- och efternamn Personnummer

Adress OrtPostnummer

Telefon, dagtid E-post

Namn Avdelning

Barn

Familjefritidshem / fritidshem

Barnets tider                                                                                   Schemat gäller från och med
 
Kommer

Måndag

Går

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Vid oregelbunden arbetstid bifoga separat schema, ange datum för vecka 1. 
Förändring av omsorgsbehov meddelas till rektor / biträdande rektor 14  dagar innan ändring ska ske. 
Uppgifter om omsorgsbehovet behövs för verksamhetens planering och personalens schemaläggning. 
 
Begränsad vistelsetid för arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna, läs mer på www.haninge.se

För- och efternamn Personnummer
Platsinnehavare

Telefon, dagtid

Ankomstdatum

Arbete, studier Arbetssökande Föräldraledig Övrigt

Datum

Datum

Datum

Underskrift
Underskrift, förälder

Underskrift, förälder

Underskrift, rektor/biträdande rektor

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ifylld blankett lämnas till  
rektor eller biträdande rektor

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning 
(behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till 
följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid. 
  
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
 
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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