Töreboda kommun
Allmän förskola

Till föräldrar med barn födda 2011, 2012, 2013
Allmän förskola är frivillig och gratis. Här får ditt barn gå från och med höstterminen det år
det fyller 3 år.
Allmän förskola innebär att man går i förskola 15 timmar per vecka under skolans läsår. Om skolan har
lov så har också allmän förskola lov.
De 15 timmarna är fördelade på 3 timmar på förmiddagen mån - fre. Lunch serveras inte.

Du som redan har ditt barn på förskola
Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats på förskola så har du två
möjligheter.
1. Du kan välja att bara ha kostnadsfri allmän förskola
Då måste du anmäla det, så att vi vet att ditt barn inte kommer på skolloven, att det inte ska äta lunch,
och att inte någon faktura ska skickas ut.


Fyll i blankett Anmälan till Allmän förskola. Finns på förskolan, Törebodas hemsida
www.toreboda.se eller ring 0506-18166. Anmälan görs varje läsår. Obs! Glöm inte att säga upp
din ordinarie placering! Två månaders uppsägning gäller.

Du som är arbetslös kan inte välja det här alternativet eftersom det innebär att du inte står till
arbetsmarknadens förfogande.
2. Du kan behålla din barnomsorgsplats


Du behöver inte göra någon anmälan.

Allt fungerar som det gjort innan, men du får en lägre avgift från och med september det år ditt barn
fyller 3 år. 35 % dras på barnets avgift.

Töreboda kommun
Barnomsorgen
Box 34
545 21 Töreboda

Anmälan till Allmän förskola
Barnets namn……………………………………………………………………Pers.nr…………………………………
Adress…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon……………………………………………………………………………Hemspråk………………………………
Vårdnadshavares namn…………………………………………………………………………………………………..
Vårdnadshavares namn…………………………………………………………………………………………………..

Ev upplysningar om barnet eller önskemål om placering…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Svar senast 160601
Om ni ej önskar plats från och med höstterminen 2016 men vill anmäla barnet till Allmän
förskola senare är handläggningstiden 0-4 månader.
Underskrift:

…………………………………………….. …………………………………………………
Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda föräldrarna/vårdnadshavarna

Datum:……………………………………..
Klipp av och spara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Läsårstider 2016/2017
Höstterminen 2016: 24 aug – 22 dec

Vårterminen 2017: 11 jan – 16 juni

Lovdagar: Höstlov v 44: 31 okt – 4 nov
29 nov

Lovdagar: Februarilov v 7 (13– 17 feb)
Påsklov v 15 (10 april – 17 april)
samt 6 mars, 1 maj, 25-26 maj och 6 juni

Vid eventuella frågor kontakta någon av nedanstående förskolechefer:
Förskolan Syrenen, Bergmansgården och Kastanjen:

Förskolan Kornknarren, Näckrosen och Tallkotten:

Carina Andersson: 076-7916578

Monica Söder: 0725-599910

Personuppgifterna som lämnas kommer att föras in i en databas för administration av barnomsorg. Uppgifterna behandlas
enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Uppgiftslämnandet betraktas som ett samtycke till detta.

