
 

 

Blanketten returneras till: Svenska bildningstjänster, PB 32, 02070 ESBO STAD 

ANSÖKAN TILL AVGIFTSFRI FÖRSKOLA OCH SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET 2023–2024

Efternamn och alla förnamn Personbeteckning 

Hemspråk Telefonnummer 

Näradress Postnummer och postanstalt 

Uppgifter om vårdnadshavare 
Efternamn och alla förnamn Personbeteckning 

E-postadress

Telefonnummer 

Efternamn och alla förnamn Personbeteckning 

E-postadress

Telefonnummer 

Önskad förskoleplats 
Önskad förskoleplats (Om du ansöker om plats i en annan förskola än närförskolan, ange ditt önskemål som alternativ 1 och närförskolan som
alternativ 2. Meddela även i ”Tilläggsuppgifter”-fältet att du ansöker om plats i en annan förskola än närförskolan.) 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Närförskola (Enligt barnets hemadress) 

Avgiftsfri förskola och småbarnspedagogisk verksamhet 
Avgiftsfri förskola 

Tors 10.8.2023 - fre 31.5.2024 kl. 9.00-–3.00 
Barnets nuvarande vårdplats 

Småbarnspedagogisk verksamhet 
1-9.8.2023 Från 10.8.2023 klockan: 

Daglig vårdtid 

Syskon, födelseår Syskon, vårdplats/skola 

Förskola (9–13) och småbarnspedagogik timmar/vecka 

minst 25 timmar över 15 timmar - under 25 timmar högst 15 timmar 

Den kompletterande småbarnspedagogiska verksamheten sker alltid i samma enhet som förskoleundervisningen. För småbarnspedagogisk 
verksamhet utöver förskoleundervisningen betalas avgift enligt vårdens längd. 

Tilläggsuppgifter 
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Datum Underskrift och namnförtydligande Underskrift och namnförtydligande 

Mottagarens anteckningar: Datum, Mottagen Mottagare Införd Ändringar 

Uppgifter om barnet

Vårdnadshavarna har gemensamt kommit överens om 
barnets förskoleanmälan enligt uppgifterna på blanketten.

Enligt EU:s allmänna förordning för dataskyddet (2016/679) finns Esbo stads registerbeskrivningar på: esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar. 

Datum och underskrift Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga. 
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