
Överenskommelse om 
vistelsetid på förskola 

VERSIONSNR 2020-04-23 
SID 1/2 

SKICKA TILL 
VERKSAMHETENS NAMN 

POSTADRESS 

För barn med vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa 
och har valt omsorg med 25 timmar per vecka, fyra dagar i veckan enligt nedan. 

Parter 
FÖRSKOLA ADRESS 

KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER 

E-POST

Vårdnadshavare 
VÅRDNADSHAVARE 1 

 

PERSONNUMMER 

ADRESS TELEFONNUMMER 

E-POST

VÅRDNADSHAVARE 2 PERSONNUMMER 

ADRESS TELEFONNUMMER 

E-POST

Bakgrund 
Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för 
vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg kan vårdnadshavare 
välja en vistelsetid på förskola, motsvarande 25 timmar, fyra dagar i veckan samt att 
barnet är ledigt på skolans lov. Denna överenskommelse upprättas i syfte att reglera en 
sådan omsorgstid. 

Bindningstid 
Avtalet är bindande under ett (1) år. 

Upphörande av avtalet 
Om föräldraledighet eller arbetslöshet upphör kan vårdnadshavare alltid avsluta avtalet innan 
bindningstidens slut. Då finns rätt för vårdnadshavare att omgående förändra barnets vistelsetid 
i enlighet med Vallentuna kommuns vid den tiden gällande riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg.  

Vårdnadshavaren kan inte på grund av semester avsluta avtalet under bindningstiden. 

Registrering 
Vårdnadshavare ansvarar för att registrera barnets vistelsetid och schema på Vallentuna 
kommuns hemsida.  
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VERSIONSNR 2020-04-23 
SID 2/2 

SKICKA TILL 
VERKSAMHETENS NAMN 

POSTADRESS 

För barn med vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa 
och har valt omsorg med 25 timmar per vecka, fyra dagar i veckan enligt nedan. 

Barnets uppgifter 
NAMN PERSONNUMMER 

Avtalstid 
FRÅN OCH MED (DATUM) TILL OCH MED (DATUM) 

*** 

Avtalet är upprättat i två (2) exemplar och förskolan och vårdnadshavare har erhållit varsitt. 
Om barnet har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans, ska avtalet upprättas i tre (3) 
exemplar.  

ORT OCH DATUM UNDERSKRIFT REKTOR FÖRSKOLA 

ORT OCH DATUM UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1 

ORT OCH DATUM UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 2 

Information om personuppgiftsbehandling 
Dina och ditt barns personuppgifter kommer att behandlas i syfte att administrera det som rör barnets förskoleplacering. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka 
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. Har du frågor kan du kontakt Vallentuna kommuns dataskyddsombud på 
personuppgift@vallentuna.se. Du kan också läsa mer på Vallentuna kommuns hemsida. 

mailto:personuppgift@vallentuna.se
https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/it-system-for-forskola-skola-och-fritidshem/personuppgifter/personuppgifter-inom-forskola-och-skola/
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