
Datum för mottagande av ansökan: 
 

Sankt Thomas skola  www.sanktthomasskola.se 
S:t Lars väg 1, 222 70 Lund  Telefon 046-323838 

Ansökan till förskola/fritidshem på  

Sankt Thomas Skola 

Uppgifter om barnet/barnen 

Förnamn och efternamn (barn 1) 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) (barn 1) 

Förnamn och efternamn (barn 2) Personnummer (ååmmdd-xxxx) (barn 2) 

Gatuadress Postnummer 

Postadress C/o-adress 

Lägenhetsnummer Antal timmar per vecka som ansökan avser 

 

Vårdnadshavare/Räkningsmottagare Boende på barnets/barnens folkbokföringsadress 

Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-post Kontaktnummer 

Jobbtelefon Telefon bostad 

 

 

Vårdnadshavare Boende på barnets/barnens folkbokföringsadress eller annan adress 

Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-post Gatuadress 

Postnummer Postadress 

C/o-adress Lägenhetsnummer 

Kontaktnummer Telefon bostad 

 

Jobbtelefon 

 

Sammanboende Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans behöver vi även uppgifter på eventuell sambo på barnets folkbokföringsadress. 

Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-post Kontaktnummer 

Jobbtelefon Telefon bostad 

 

http://www.sanktthomasskola.se/


Datum för mottagande av ansökan: 
 

Sankt Thomas skola  www.sanktthomasskola.se 
S:t Lars väg 1, 222 70 Lund  Telefon 046-323838 

 

 

Plats önskas Perioden mellan de två datumen kan vara max 60 dagar 

Tidigast 

År_________  månad_________  dag_________ 

Senast 

År_________  månad_________  dag_________ 

Ansökan avser (barn 1) 

Förskola          Fritidshem 

Ansökan avser (barn 2) 

Förskola          Fritidshem 

 

Information om behandling av personuppgifter  

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. 
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina 
personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i 
kraft (Dataskyddsförordningen). Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller 
de nya kraven. 

Vid ytterligare frågor kring personuppgiftshantering, kontakta vänligen kansli@sanktthomasskola.se 

 

Genom att kryssa ”Ja” ger du ditt samtycke till att S:t Thomas skola hanterar era och ert 

barns personuppgifter i sin administration av kön 
 

Ja              Nej 

 

Info om förskola/fritidsverksamheten. 

Uppsägningstiden är tre månader  

Avgiften grundas på familjens/hushållets inkomst, huruvida man har yngre barn inskrivna i 
barnomsorg eller förskola/fritidsverksamhet, samt om barnet/barnen går i 
förskola/fritidsverksamhet (f-5). 
Var vänlig fyll i inkomstblankett om lägre avgift ska åberopas. 

För fritidshem/förskola betalas avgiften 12 månader per år (aug-juli) 

Avgiften betalas till Bankgiro 5199–4945 

Anmälan om barnets tider i förskola/fritidsverksamheten lämnas till förskola/fritidspersonalen. 
Samråd gärna med förskola/fritidspersonalen, så att tiderna passar den verksamhet som bedrivs. 

 

Vårdnadshavarens underskrift, vid gemensam vårdnad krävs bådas underskrifter 

Ort och datum Ort och datum 

Vårdnadshavarens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

 

http://www.sanktthomasskola.se/
mailto:kansli@sanktthomasskola.se

