
2017-01-13

  
Postadress 
Åmåls kommun 
Box 62 
662 22 Åmål 
 

  
Telefon 
0532-17000(växel)

  
Hemsida 
www.amal.se

Till vårdnadshavare med barn födda 2011 
För att kunna planera verksamheten inom skola och fritidshem är det angeläget för  
oss att så tidigt som möjligt få veta vilken barnomsorg ni är intresserade av för ert barn.

Barnets tilltalsnamn och efternamn

Adress

Datum

Vi önskar få vårt barn placerat i förskoleklass

Underskrift

OBS! OM TVÅ VÅRDNADSHAVARE FINNS KRÄVS BÅDAS UNDERSKRIFT! 
Blanketten lämnas eller skickas till Lisbeth Gustawsson, Åmåls kommun, Kyrkogatan 2, 662 31 Åmål, 
senast den 17 februari 2017

Personnummer (ååååmmdd - xxxx)

Telefon bostad

Postnummer och ort

Nuvarande förskola/dagbarnvårdare

E-post vårdnadshavare 1

Mobiltelefon

Telefon till arbetet vårdnadshavare 1 Telefon till vårdnadshavare 2

E-post vårdnadshavare 2

Underskrift vårdnadshavare 1 Datum Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Vi önskar inte kommunal  förskoleklass, skola eller fritidshem  
eftersom vårt barn kommer att gå i fristående skola , nämligen

Fristående skola

  
Besöksadress 
Kungsgatan 26 
662 31 Åmål 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Vi önskar inte få vårt barn placerat i förskoleklass

Vi önskar fritidshemsplats

  
Här anger ni särskilda skäl för ert val av fritidshemsplats.

Adress

Barnets tilltalsnamn och efternamn

Vi önskar inte fritidshemsplats
(Om inte så ska förskoleplatsen sägas upp.  
Kontakta Lisbeth Gustawsson, tel. 0532-171 13)


2017-01-13
 
Postadress
Åmåls kommun
Box 62
662 22 Åmål
 
 
Telefon
0532-17000(växel)
 
Hemsida
www.amal.se
Till vårdnadshavare med barn födda 2011
För att kunna planera verksamheten inom skola och fritidshem är det angeläget för 
oss att så tidigt som möjligt få veta vilken barnomsorg ni är intresserade av för ert barn.
Barnets tilltalsnamn och efternamn
Adress
Datum
Vi önskar få vårt barn placerat i förskoleklass
Underskrift
OBS! OM TVÅ VÅRDNADSHAVARE FINNS KRÄVS BÅDAS UNDERSKRIFT!
Blanketten lämnas eller skickas till Lisbeth Gustawsson, Åmåls kommun, Kyrkogatan 2, 662 31 Åmål,senast den 17 februari 2017
Personnummer (ååååmmdd - xxxx)
Telefon bostad
Postnummer och ort
Nuvarande förskola/dagbarnvårdare
E-post vårdnadshavare 1
Mobiltelefon
Telefon till arbetet vårdnadshavare 1
Telefon till vårdnadshavare 2
E-post vårdnadshavare 2
Underskrift vårdnadshavare 1
Datum
Underskrift vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Namnförtydligande 
Vi önskar inte kommunal  förskoleklass, skola eller fritidshem 
eftersom vårt barn kommer att gå i fristående skola , nämligen
Fristående skola
 
Besöksadress
Kungsgatan 26
662 31 Åmål
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen
 
Vi önskar inte få vårt barn placerat i förskoleklass
Vi önskar fritidshemsplats
 Här anger ni särskilda skäl för ert val av fritidshemsplats.
Adress
Barnets tilltalsnamn och efternamn
Vi önskar inte fritidshemsplats
(Om inte så ska förskoleplatsen sägas upp. 
Kontakta Lisbeth Gustawsson, tel. 0532-171 13)
8.2.1.4029.1.523496.503950
	Textfält1: 
	Kryssruta2: 0



