
 

Se information om blanketten samt hantering av personuppgifter på nästa sida. 

    
  

  
 ANSÖKAN 
 om plats på fritidshem 
   
 Skickas till:  
 Barnomsorgsansvarig, Bildningsförvaltningen, 534 81 VARA 
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Eleven 
Förnamn 

 
Efternamn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Folkbokföringsadress 

 
Postnummer 

 
Postort 

 

Ansökan 
Ansökan gäller 

☐Fritidshem   ☐Torsbo fritidsklubb 
Önskemål om fritidshem 

 
Placering önskas från och med (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
Elevens skola 

 
Om ansökan gäller omplacering, vilket placering har barnet idag? 

Övriga omständigheter 

☐Syskon har plats vid:                                                                                                                               _ 

☐Eleven har annat modersmål än svenska:                                                                                                _ 

☐Vårdnadshavarna är inte samboende men har gemensam vårdnad 

Skäl till ansökan 

☐Elevens föräldrar arbetar/studerar 

☐Eleven har ett behov av fritidshem sett till familjens situation 

☐Eleven behöver särskilt stöd i sin utveckling på grund av psykiska, fysiska eller andra skäl 

Ytterligare beskrivning av skäl samt övrig information (ex. allergier, placering med syskon, etc.) 

 

Vårdnadshavare A (samtliga vårdnadshavare behöver skriva under) 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Adress (om annan än barnets) 

 
Postnummer 

 
Postort 

 
Telefon 

 
E-post 

 
Arbetsplats/utbildningsplats 

 
Datum 

 
Underskrift 

 

Vårdnadshavare B (samtliga vårdnadshavare behöver skriva under) 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Adress (om annan än barnets) 

 
Postnummer 

 
Postort 

 
Telefon 

 
E-post 

 
Arbetsplats/utbildningsplats 

 
Datum 

 
Underskrift 
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Bestämmelser 

Elev som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska 
erbjudas plats på fritidshem om denne har behov av detta. För elev som går på 
en fristående skola som inte erbjuder fritidshem är det elevens hemkommun 
som ska erbjuda fritidshemsplacering.  
(Skollagen 14 kap. 3 §) 

Vem har rätt till fritidshem? 

Elever i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola erbjuds plats 
på fritidshem i den omfattning som behövs vid följande förutsättningar: 
(Skollagen 14 kap. 5-6 §§) 

- Elevens föräldrar arbetar eller studerar. 
- Elevens föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller deltar i 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
- Eleven har ett behov sett till familjens situation; t.ex. att eleven har annat 

modersmål än svenska, bor på landsbygd eller behov kopplade till 
föräldrars arbetssituation. 

- Eleven har av psykiska, fysiska eller andra skäl behov av särskilt stöd i 
sin utveckling i form av fritidshem. 

Fritidshem erbjuds fram till och med vårterminen som eleven fyller 13 år. 
(Skollagen 14 kap. 7 §) 

Kötid och placering 

Kommunen ska efter ansökan erbjuda plats på fritidshem så snart det har 
framkommit att eleven har behov av sådan plats.  
(Skollagen 14 kap. 4 §) 

Avgifter 

Vara kommun tar ut en inkomstbaserad avgift för plats på fritidshem enligt en 
beslutad maxtaxa.  
(Skollagen 14 kap. 12 §) 

Hantering av personuppgifter 

När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. 
Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, 
givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med 
barnomsorgsansvarig. 

De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska 
kunna utföra sina uppgifter enligt skollagen 14 kap. 3-7 §§. Uppgifterna kommer 
att behandlas i kommunens skoladministrationssystem IST Extens och uppgifter 
kommer att gallras vid inaktualitet. 

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som bildningsnämnden har om 
dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag från 
bildningsnämnden. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och 
syftet med behandlingen. 
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Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 

Barnomsorgsansvarig Yvonne Carlson 
yvonne.carlson@vara.se, 0512-312 54 

mailto:yvonne.carlson@vara.se
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