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Ansökan till förskolans särskilda alternativ
Barnets namn

Personnummer

Gatuadress, postnummer och ort

Telefon

Vårdnadshavares namn (1)

Personnummer vårdnadshavare (1)

Mailadress vårdnadshavare (1)

Telefon vårdnadshavare (1)

Vårdnadshavares namn (2)

Personnummer vårdnadshavare (2)

Mailadress vårdnadshavare (2)

Telefon vårdnadshavare (2)

Nuvarande utbildningsenhet

Förskola/avdelning

Kontaktperson på förskolan (namn och tfn)

Förskolans särskilda alternativ

Annan person som kan kontaktas (namn och tfn)

Följande dokument bifogas

Arredalens förskola, avdelning Humlan

Aktuell pedagogisk utredning (max 6 månader gammal)
Psykologiskt- alternativt Medicinskt utlåtande

Solstickans förskola, avdelning Grön

Aktuell pedagogisk utredning (max 6 månader gammal)
Psykologiskt- alternativt Medicinskt utlåtande

Gethagens förskola, avdelning Regnbågen

Aktuell pedagogisk utredning (max 6 månader gammal)
Psykologiskt- alternativt Medicinskt utlåtande

Kålgårdens förskola, avdelning Diamanten
Heltidsbarn
Antal dagar per vecka:

Deltidsbarn
2

3

Aktuell pedagogisk utredning (max 6 månader gammal)
Audiogram

4

Medicinskt utlåtande

Placering önskas fr.o.m (2 veckors inskolning inräknat)
Omsorgsbehov (timmar per vecka)
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Härmed medges att mottagningsgruppen för förskolans särskilda alternativ får ta del av de dokument som bifogas. Vidare
medges att mottagningsgruppen får besöka barnet i nuvarande förskola.
Vi samtycker även att all dokumentation (även rektors barnakt) får överlämnas till mottagande förskola.

Datum

Underskrift, vårdnadshavare (1)

Datum

Underskrift, vårdnadshavare (2)

Hemkommunens yttrande, om annan hemkommun än Jönköping
Tillstyrks för tiden _____________ enligt Skollagen.
Jönköpings kommun ersätts för sina kostnader för elevens utbildning
För kommun

Datum

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Diariet, Utbildningsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna.
Yttrande, mottagningsgruppen inom utbildningsförvaltningen
Uppfyller kriterier för placering i förskolans särskilda alternativ
Uppfyller EJ kriterier för placering i förskolans särskilda alternativ
Datum

Underskrift Specialpedagog

Beslut av chef Utvecklingsavdelningen
Ansökan tillsyrkes

Placering fr.o.m

Ansökan avslås

Motivering

Datum

Underskrift chef Utvecklingsavdelningen

Ansökan diarieförs vid barn- och utbildningsnämndens diarium.
Delges rektor mottagande förskola, vårdnadshavare, rektor vid avlämnande förskola, barn- och elevadministrationen,
ekonomienheten samt hemkommunen.
För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla
i denna blankett samtycker du till att personuppgiftsbehandling utförs. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter
skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka uppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar
uppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter vi behandlar.
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Information till vårdnadshavare angående behandling
av personuppgifter (GDPR) – förskola särskilt alternativ

Ändamål för behandling – Syftet är att Jönköpings kommun kan erbjuda förskola särskilt alternativ.
Rättsliga grunden för behandlingen – Den rättsliga grunden för behandlingen är av allmänt intresse.
Ärendet kommer att lagras hos Elevhälsoenheten under handläggning och lagras därefter i diariet och
arkiv.
I utredningsmaterialet kommer uppgifter om barnets hälsa att behandlas. Behandlingen är tillåten
p.g.a. viktigt allmänt intresse.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter inom Jönköpings kommun finns på:
www.jonkoping.se
Kontaktuppgift till Dataskyddsombud:
STK-dataskyddsombud@jonkoping.se
036–102802

jonkoping.se

