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Blankettanvisning 
Se anvisningar på sid 2 

Skickas till: 
Social- och utbildningsförvaltningen 
Barnomsorgen 
771 82 Ludvika 

Schemat avser 
Barnets personnummer Barnets namn Nuvarande placering 

Schemat gäller fr o m  Delad faktura mellan vårdnadshavare enligt ansökan på särskild blankett  
 Ja             

Schema 
Vecka 1 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem 
Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Vecka 2 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem 
Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Vecka 3 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem 
Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 



Barnets personnummer Barnets namn 

   2 

Vecka 4 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem  

Måndag     

Tisdag     
Onsdag     
Torsdag     
Fredag     
Lördag     
Söndag     
        
Vecka 5 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem  

Måndag     

Tisdag     
Onsdag     
Torsdag     
Fredag     
Lördag     
Söndag     
        
Vecka 6 Tid på förskola Morgontid på fritidshem Eftermiddagstid på fritidshem  

Måndag     

Tisdag     
Onsdag     
Torsdag     
Fredag     
Lördag     
Söndag     

Underskrift 
Ort och datum 
 

Ort och datum 
 

Namnteckning boendeförälder 1 Namnteckning boendeförälder 2 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 

 

Blankettanvisning 
 
Vistelsetid Schemat för barnets vistelsetid ska utgå från de vuxnas arbets- eller studietider inklusive 

hämtnings- och lämningstider. 
 
 Enveckas- eller 

flerveckorsschema 
Om barnet har samma tider varje vecka fylls tiderna i endast i Vecka 1. Om barnet har olika 
tider olika veckor fylls tiderna i för så många veckor som det rullande schemat gäller. 
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