
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan skickas till 
Åmåls kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 62 
662 22 Åmål

Ansökan om tilläggbelopp

Förskolans/skolans namn Bank,plus-eller kontonummer

Ansökan avser

Läsår Verksamhet Avdelning/årskurs

Nyanmälan Förlängning av tidigare stöd  

Namn barn/elev Personnummer ååmmdd-xxxx

Allmän information

Nuvarande basresurs Antal barn Antal personal

Beskrivning av barnet/eleven
Beskrivning av hur barnet/eleven fungerar i verksamheten

Barnets/elevens specifika behov

Samarbete med andra myndigheter

                 Sida 1 av 2Original 2012-01-05



Tidigare åtgärder
Hur har vi mött barnets/elevens behov i verksamheten tidigare?

                      Sida 2 av 2

Underskrift

Aktuella åtgärder:

Hur ska resursen användas?

Vem ansvarar för handledning? Resursbehovets storlek (anges i kronor/ månad eller timmar/vecka):

Utvärdering
När och hur kommer insatsen att utvärderas?

Till ansökan bifogas för förskolan pedagogisk planering och för skolan aktuellt åtgärdsprogram samt 
annan dokumentation som stödjer barnets/elevens behov. 
Vid förändrat behov eller om barnet/eleven byter förskola/skola ska detta omgående meddelas 
kommunen

Avslås Bifalles

Barn -och utbildningsnämndens
beslut (Ifylles av handläggare)

Belopp, kronor per månad

  för perioden

Ort och datum Underskrift, förskolechef/rektor/firmatecknare

Namnförtydligande Tel.nr och e-postadress

Postadress 
Box 62 
 

  
662 22 Åmål

Telefon 
0532-17000(växel)

Hemsida 
www.amal.se
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