Ansökan om att bedriva
fristående förskola, pedagogisk
omsorg och/eller fritidshem
Diarienummer:

Vem/vilka ska driva verksamheten?
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Organisationsform
Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Kontaktperson/ombud

Telefon till kontaktperson/ombud

E-post till kontaktperson/ombud

Uppgifter om verksamheten
Avsedd verksamhet

Förskola

Pedagogisk omsorg

Adress

Postnummer

Verksamhetens namn

Startdatum

Öppettider

Barn/elever
Antal

Fritidshem
Ort

Ålder

Verksamhetsidé och mål

Pedagogisk inriktning/arbetssätt

Konfessionell inriktning

Nej

Ja. Ange vilken:

Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för handläggning av ansökan om att starta
pedagogisk omsorg, förskola och/eller fritidshem.

Delaktighet
Beskriv kortfattat hur vårdnadshavare ska göras delaktiga

Beskriv kortfattat hur barn/elever ska göras delaktiga och få inflytande

Beskriv kortfattat hur verksamheten avser följa och utmana det enskilda barnets/elevens utveckling

Personal
Namn på verksamhetsansvarig

Tjänstgöringsgrad

Kompetens/utbildning/erfarenhet

Legitimerad

Ja
Övrig personal, namn

Kompetens/utbildning/erfarenhet

Legitimerad

Nej
Tjänstgöringsgrad

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kompetensutveckling – beskriv kortfattat hur kompetensutveckling kan komma att ske

Vikarie – beskriv kortfattat hur vikariebehov kommer att hanteras

Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för handläggning av ansökan om att starta
pedagogisk omsorg, förskola och/eller fritidshem.

Lokaler
Beskriv verksamhetens lokaler

Beskriv verksamhetens utemiljö

Beskriv kortfattat hur kosthållningen kommer att hanteras (mottagningskök, specialkost etc.)

Ekonomi
Placering - Beskriv kortfattat hur ansökningar och placeringar kommer att hanteras

Rekrytering - Beskriv kortfattat hur barn/elever ska rekryteras

Avgift – Kommer annan avgift än maxtaxa att tas ut? I så fall vilken?

Övrig information
Eventuell övrig information som du vill lämna tillsammans med ansökan

Underskrift
Underskrift av sökande

Ort och datum

Namnförtydligande

Antal bilagor

Bilagor som ska bifogas ansökan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registreringsbevis från
Skatteverket/Bolagsverket
F-skattsedel
Utdrag ur belastningsregistret på sökande
personal
Översiktlig kalkyl/budget för första
verksamhetsåret
Hyreskontrakt (i förekommande fall)
Bygglov (i förekommande fall)
Ritning
Beskrivning av brandskyddet (brandvarnare,
brandsläckare, utrymningsväg etc.)

9.

Utlåtande från brandmyndighet och miljö- och
byggförvaltningen (om verksamheten bedrivs i
kompletterande lokal)
10. Ifylld Checklista för inom – och utomhusmiljö.
11. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål.
Skicka blankett och bilagor till:
Vetlanda kommun
Barn- och utbildningskansliet
574 80 Vetlanda

Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för handläggning av ansökan om att starta
pedagogisk omsorg, förskola och/eller fritidshem.

