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Ansökan om utökad vistelsetid i 
förskoleverksamhet/fritidshem 

på grund av särskilda skäl 

Barn- och utbildningsnämnden 
Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 

Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

Barnets uppgifter 
En ansökan per barn krävs om det gäller syskon 
Namn Personnummer 

Adress 

Postnummer och ort 

Förskola/fritidshem Rektor 

Nuvarande placering, antal timmar per vecka Önskad utökad tid, antal timmar per vecka 

Önskad utökad tid från och med (datum) 

(Ansökan beviljas som längst för sex månader) 

Nuvarande sysselsättning 
Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

 Förvärvsarbetar/studier, omfattning 
 Arbetssökande 
 Föräldraledig 
 Annan 

 Förvärvsarbetar/studier, omfattning 
 Arbetssökande 
 Föräldraledig 
 Annan 

Om annan, ange vad Om annat, ange vad 

Motivering 
Om det finns två vårdnadshavare ska bådas situation beskrivas utifrån barnomsorgsbehovet. För att 
erhålla utökad vistelsetid ska behovet vara motiverat utifrån barnets behov. Handlingar som styrker 
behovet av utökad tid ska bifogas ansökan. 

Underskrift 
Vid gemensam vårdnad ska blanketten undertecknas av båda vårdnadshavarna. 
Datum Ort Datum Ort 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 Namnförtydligande vårdnadshavare 2 

Vårdnadshavare skickar blanketten till rektor. 
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