
 
 

ANSÖKAN 
TILL AVGIFTSFRI 
ALLMÄN FÖRSKOLA 
Mer information – se baksida! 

 
 

Blanketten avser anmälan för barn i åldern 3–5 år som endast går måndag till fredag 8–11 i den 
avgiftsfria allmänna förskolan. 

BARNET 
Personnummer För- och efternamn 

Gatuadress 

Postnummer, postadress Telefon 

 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Personnummer Personnummer 

För- och efternamn För- och efternamn 

E-postadress E-postadress 

Arbetsplats Arbetsplats 

Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon 

 
 

OBS läs informationen på blankettens baksida! 
 

Önskemål om placering/nuvarande placering (förskolans namn) Plats önskas fr o m Plats önskas t o m 

 
Datum Vårdnadshavare* Vårdnadshavare 

   

* Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna ansökan 

De uppgifter du lämnar, samt ev sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, för att 
kommunen ska kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i Personuppgiftslagen. 



 
 

Information om allmän förskola 
 
Allmän avgiftsfri förskola 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds barn från september det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten är avgiftsfri och gäller från september till och med maj och omfattar minst 525 timmar 
per år.  
Tiden är fördelad med 15 timmar per vecka, fem dagar i veckan mellan klockan 8–11. 
För att ha en förskoleplats med endast allmän avgiftsfri förskola behövs en särskild ansökan göras.  
Rätten till allmän avgiftsfri förskola startar en månad efter att ansökan tagits emot. Allmän avgiftsfri 
förskola kan inte påbörjas under juni, juli eller augusti. 

När erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola? 
Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte: 
• under skolans lovdagar och studiedagar. 
• på pedagogisk omsorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skicka din anmälan till: 
Knivsta Kommun 
Utbildningskontoret 

741 75 Knivsta 
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