Karleby stad
Utbildningsväsendet
Tjänster för småbarnspedagogik

Ansökan inkommit ____ / ____ . 20 ____

Nuvarande plats inom
småbarnspedagogiken

Ansökan om småbarnspedagogik
Ansökan om klubbverksamhet
Anmälan till förskoleundervisning
Byte av plats inom småbarnspedagogiken

1(2)

Mottagare ________________________________________________________________________________

Nuvarande kommunal plats inom småbarnspedagogiken
Efternamn och alla förnamn

Personbeteckning

Adress

Postnummer och postkontor

Uppgifter om barnet

Telefon hem
Modersmål

finska

svenska

annat, vilket

Barn, som placerats i vård utom hemmet, placerarkommun __________________________________________
Vårdnadshavare

Uppgifter om
vårdnadshavarna
* Även en make/maka/sambo som
bor på annan ort t.ex. på grund av
studier eller arbete anses leva i
gemensamt hushåll

Efternamn och alla förnamn

Den andra vårdnadshavaren eller vårdnadshavarens
make/maka/sambo som bor i gemensamt hushåll *
Efternamn och alla förnamn

Personbeteckning

Personbeteckning

Telefon hem/arbete

Telefon hem/arbete

E-post

E-post

Om du ansöker om en plats i klubbverksamheten behöver du
inte fylla i den här rutan

Om du ansöker om en plats i klubbverksamheten
behöver du inte fylla i den här rutan

arbetande

arbetslös

arbetande

arbetslös

studerande

pensionerad

studerande

pensionerad

familjeledig, vilket ____________________________
Form av småbarnspedagogik i första hand

Form av
småbarnspedagogik

familjeledig, vilket ___________________________
Form av småbarnspedagogik i andra hand

daghem

daghem

gruppfamiljedaghem (Kelviå, Lochteå och Ullava)

gruppfamiljedaghem (Kelviå, Lochteå och Ullava)

familjedagvårdare

familjedagvårdare

avgiftsfri förskoleundervisning 4 h/dag

avgiftsfri förskoleundervisning 4 h/dag

avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik

avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik

barnklubb A

barnklubb A

barnklubb B
Första alternativ för plats inom småbarnspedagogik eller
förskoleundervisning

barnklubb B
Andra alternativ för plats inom småbarnspedagogik eller
förskoleundervisning

Behov av småbarnspedagogik på grund av föräldrarnas arbete eller studier*.

Tid inom
småbarnspedagogiken

småbarnspedagogik högst 86 h/mån.

avgiftsfri förskoleundervisning 4 h/dag + småbarnspedagogik
högst 86 h/mån.

småbarnspedagogik högst 150 h/mån.
småbarnspedagogik över 150 h/mån.

Daglig tid för småbarnspedagogik
kl.

---

avgiftsfri förskoleundervisning 4 h/dag + småbarnspedagogik
högst 150 h/mån.

Tidpunkten för småbarnspedagogik
mån.-fre

lör.

sön

Barnklubb
mån., ons. och fre. kl 8.45.-11.45
barnklubb A

mån., tis. och tor. kl. 12.30. -15.30
barnklubb B

kväll

natt
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Behovet av småbarnspedagogik börjar, datum

Behovet av
småbarnspedagogik
börjar

/

. 20

Ansökan om småbarnspedagogik skall inlämnas senast fyra månader före barnet behöver en plats (gäller inte avgiftsfri
förskoleundervisningen eller barnklubben).
OBS! Motivera varför plats inom småpedagogiken behövs om behovet av småbarnspedagogik börjar tidigare än inom
fyra (4)månader. Om behovet av en plats inom småbarnspedagogiken beror på plötslig sysselsättning eller antagnings
till studier eller skolning och man inte kan förutse tidpunkt för när behovet inträder, skall plats inom
småbarnspedagogiken ansökas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en plats.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Barnets behov av stöd

Barnet behöver stöd. Om behovet av stöd finns ett utlåtande av läkare, psykolog eller annan expert. Utlåtandet
lämnas in till Karleby stad, Tjänster inom småbarnspedagogik, PB 43, 67101 Karleby.

Skjuts till den avgiftsfria
förskoleundervisningen

Skjutsförmånen gäller enbart barn som deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Om barnet utöver den avgiftsfria
förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik ska vårdnadshavarna sköta skjutsningen.
Jag ansöker om skjuts till förskoleundervisningen. Välj skäl och ge motivering.
Resans längd över tre (3) km
Farlig resa
Resan är svår/ansträngande
Motivering:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Familjens övriga barn
under 18 år

Förnamn och efternamn

Personbeteckning

Förnamn och efternamn

Personbeteckning

Förnamn och efternamn

Personbeteckning

Förnamn och efternamn

Personbeteckning

Jag godkänner inte den högsta avgiften utan lämnar in en inkomstutredning inom den månaden som
småbarnspedagogiken inleds. De inkomstutredningar som krävs anges i beslutet.

Avgift för
småbarnspedagogik

Jag godkänner den högsta avgiften.
En fast månadsavgift på 20 €/månad tas ut för klubbverksamheten.

Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och samtycker till att de granskas.

Underskrift

__________________________________________
Ort

Datum

/

.20

__________________________________________ ________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande

Uppgifterna i ansökan lagras både i Karleby stads datasystem inom småbarnspedagogiken och i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)
som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Enligt 68 § och 70 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) är kommunen skyldig att föra in uppgifter som
gäller småbarnspedagogik i informationsresursen inom småbarnspedagogiken. Uppgifter lämnas ut till Folkpensionsanstalten med hjälp av tjänsten för
utlämnande av uppgifter om småbarnspedagogiken.
Ansökan gäller ett år. Efter ett år ska en ny ansökan göras
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