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Ansökan om barnpeng för förskola,
pedagogisk omsorg, fritidshem och
fritidsklubb i annan kommun.
Lämnas först till förskolan, pedagogisk omsorg,
fritidshem eller fritidsklubb för intygande. Därefter
skickas ansökan till adressen längst ner på sida 2.

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att
användas till nödvändig informationinom barn- och
ungdomsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den
service ni har rätt till. Uppgifterna behandlas i enlighet
med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Läs
mer om behandling av personuppgifter och PuL på
www.jarfalla.se/barnochutbildning.

Barnets personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postadress

Vårdnadshavares personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Mobilnummer
Arbetar

E-postadress
Studerar

Arbetssökande

Föräldraledig

Sjukskriven
Total inkomst före skatt/månad (bruttoinkomst)

Arbetsgivare/Studiesamordnare/A-kassa

Inkomsten gäller från och med:

Sammanboende vårdnadshavare, alternativt sammanboende make/maka sambo
För- och efternamn

Personnummer

Mobilnummer
Arbetar

E-postadress
Studerar

Arbetssökande

Föräldraledig

Sjukskriven
Total inkomst före skatt/månad (bruttoinkomst)

Arbetsgivare/Studiesamordnare/A-kassa

Inkomsten gäller från och med:

Ett schema för barn som går i förskola och pedagogisk omsorg ska fyllas i se sid 2. Det är Järfälla
kommuns avgifter och regler som gäller, du hittar dessa på www.jarfalla.se.
Avgiften betalas till Järfälla kommun.

Järfälla kommun

Besöksadress

Mejladress

Barn- och ungdomsförvaltningen
Enheten för ledningsstöd
177 80 JÄRFÄLLA

Riddarplatsen 5 Jakobsberg

kontakt@jarfalla.se
Webbplats www.jarfalla.se

Telefon
08-580 285 00
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V 1 En veckas schema (samma tider varje vecka)
Schema
Från och med klockan
Till och med klockan

V2
Schema

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Från och med klockan

Till och med klockan

Underskrift
Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning (där barnet är folkbokfört)

Namnförtydligande

Intygande från förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem och fritidsklubb att placering kan erbjudas
Förskola

Pedagogisk omsorg

Fritidshem

Fritidsklubb

Förskola/Skola, namn

Plats erbjuds från och med datum

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Ersättning utbetalas till:

Organisationsnummer

Postgiro/Bankgiro

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Ersättningen baseras på de ersättningsbelopp som Järfälla kommun fastställt
Järfälla kommuns yttrande
Järfälla kommun ersätter barnpeng fr.om:
Gäller tills vidare, så länge familjen har rätt till

Järfälla kommun ersätter ej
barnpeng

barnpeng enligt Järfällas regler
Motivering

Handläggares underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Enheten för ledningsstöd
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress
Riddarplatsen 5 Jakobsberg
Telefon
08-580 285 00

Mejladress
kontakt@jarfalla.se
Webbplats
www.jarfalla.se
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