Meddelande om anvisad närförskola
Lagen om grundläggande utbildning § 6 har ändrats genom en lag (1040/2014)som trädde ikraft
1.1.2015 enligt vilken kommunen skall anvisa en närförskola enligt samma princip som anvisning av
närskola för läropliktig elev.
Svenska skolsektionen anvisar en närförskola till alla elever utgående från elevernas hemadress, dvs.
eleverna anvisas plats i närskolans förskola.
För ert barn har reserverats plats i

förskola.

BARNETS PERSONUPPGIFTER
Släktnamn ____________________

Personsignum __________________

Samtliga förnamn _________________________________

_(tilltalsnamn understreckat)

Adress
Postnr
Ort
_______________________________________________________________________________
VÅRDNADSHAVARE
Fars namn ____________________________
Adress
______________________________________

Mors namn____________________________
Adress
____________________________________ _

Mobiltel./ ____________________

Mobiltel./ _____________________________

Tel./arb. _______________

Tel./arb. ______________

E-post:

__

E-post:

__

Anhållan om skolskjuts (över 3 km skolväg; kfgebeslut 22.1.2003/§3)
Motivering till anhållan
Eleven trossamfund
Ev.luth. ( ) Ortodox ( ) annat ( ) vad ________________________
reg.religiöst samfund ( )
hör ej till trossamfund ( )
Eleven deltar i ev.luth.religionsundervisn.( ) annat trossamfundsunderv. ( )livsåskådningskunskap ( )
Rådgivningspersonalen får diskutera Ert barn med förskolepersonalen.

Ja ( )

Nej ( )

Returnera blanketten senast 18.2.2019 till respektive skolas rektor.
Förskolebarn i behov av småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan ansöker om morris och
eftis på blanketten, sid 3.
Förskolorna inleder höstterminen 13.8.2019.
Personliga uppgifter behandlas enligt dataskyddslagen GDPR

Blankett sid 2

SPECIALDIETER
Barn och elever har möjlighet att få specialkost av medicinska, etiska
eller religiösa skäl. Beställning av specialkost kan inte göras för att få
annan mat om man inte tycker om den mat som erbjuds.
Om barnets specialkost ändras ansvarar vårdnadshavare för att informera och förmedla nytt
intyg till skolans kök.

Laktosfri kost

( krävs inte intyg )

Dricker laktosfri mjölk, äter normal kost

Mjölkallergi ( tål inte mjölkens protein)

(INTYG KRÄVS AV LÄKARE ELLERHÄLSOVÅRDARE )

Ersättande produkt:_____________________________________

Glutenintolerans
Kan äta havre

Livsmedelsallergi

( INTYG KRÄVS AV LÄKARE ELLER HÄLSOVÅRDARE )
Kan inte äta havre

( INTYG KRÄVS AV LÄKARE ELLER HÄLSOVÅRDARE )

( Om det gäller en krävande specialdiet, skall en tydlig lista på de råvaror som måste undvikas
lämnas till köket )

Kost som grundar sig på religion

( krävs inte intyg )

Äter inte blodmat (nötkött, griskött, kyckling)
Äter inte griskött
Äter inte nötkött

Blankett sid 3

Anmälan om förskoleplats skall vara in senast 18.2.2019.
Ni som har behov av småbarnspedagogisk verksamhet före/efter förskolan hösten 2019, gå
in och ansök elektroniskt på kommunens hemsida senast 18.2.2019.
http://www.larsmo.fi/
Om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar har barnet rätt till småbarnspedagogik
före/efter förskolan.
Inkomstuppgifter för fastställande av avgift för verksamheten inlämnas till Larsmo kommun,
om ej debiteras högsta avgiften.
Inkomstuppgifter inlämnas senast 23.8.2019 eller senast inom den månad barnet börjar.
Uppgifterna inlämnas till avdelningen för barnpedagogik, Norra Larsmovägen 30, 68570
Larsmo.

