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Ansökan till förskola/ 
pedagogisk omsorg

Allmänna uppgifter
Barnets efternamn Barnets förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum        

Adress
        Flicka          Pojke

Dossiernummer

Postnummer Ort

Vårdnadshavare/sammanboendes efternamn Vårdnadshavare/sammanboendes förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum          

Telefon E-post Dossiernummer

Vårdnadshavare/sammanboendes efternamn Vårdnadshavare/sammanboendes förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum

Telefon E-post Dossiernummer

Vårdnadshavare som barnet inte är folkbokförd hos – obligatorisk uppgift
Efternamn Förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum         

Adress Dossiernummer

Postnummer Ort

Telefon E-post

Plats önskas från och med
Datum 

Önskemål om plats
Ange förskola/pedagogisk omsorg Förskola /pedagogisk omsorg 1–5 år

Första hand

Andra hand

Tredje hand

Fjärde hand

Femte hand

Ankomstdatum (fylls i av handläggare)

Vilken sysselsättning har vårdnadshavare 1 när ni har behov av plats?

Vilken sysselsättning har vårdnadshavare 2/alt. medsökande när ni har behov av plats?
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Vistelsetid

          Vi har behov av omsorg måndag till fredag före klockan 06.00 och/eller efter klockan 19.00 

          Vi har behov av omsorg på lördag och söndag

          Vi har behov av nattomsorg

Speciella hänsyn som måste beaktas

          Barnet har funktionsnedsättning 

Beskriv funktionsnedsättningen 

Finskspråkig barnomsorg
Göteborgs Stad är förvaltningsområde för det finska språket. Det innebär att du som medborgare har rätt till 
förskola på det nationella minoritetsspråket finska. Göteborgs Stad strävar efter att kunna erbjuda pedagogisk 
barnomsorg på finska i den mån det går. Mer information finns på goteborg.se eller på telefon 031-365 09 60.
Barnets modersmål

Ja, vi önskar förskola med finsk profil Ja, vi önskar förskola som erbjuder 
minoritetsspråket finska

Önskas annan pedagogisk 
barnomsorg på finska än förskola?

Finsk förskola erbjuds i kommunen men inte alltid i boendeområdet. 

Övrig information

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet 
med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansökan skickas till Förskoleförvaltningen, Box 1116 405 23 Göteborg. Ni kommer att få en bekräftelse på 
att ansökan har mottagits. Mejladress: forskoleservice@forskola.goteborg.se
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Förskola är till för barn mellan 1 och 5 år.        
Pedagogisk omsorg tar emot barn mellan 1 och 12 
år. Det finns även fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg dit du vänder dig direkt för att 
ansöka om plats.

Vem kan ansöka?
För att ditt barn ska ha rätt till plats ska du arbeta, 
studera, vara arbetslös eller föräldraledig för yngre 
syskon. Du kan även ansöka om plats om ditt barn 
på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behö-
ver särskilt stöd i sin utveckling. Det är viktigt att du 
redan vid ansökan informerar oss om ditt barn har 
särskilda behov.

När ansöker du om plats?
Du kan ansöka tidigast sex månader innan ditt barn  
behöver plats, dock tidigast när barnet är sex månader. 
Ansökan skickas till Förskoleförvaltningen, Box 1116 
405 23 Göteborg. Du kommer att få skriftlig  
bekräftelse när ansökan är registrerad.

Önskemål om plats
Du har möjlighet att ange fem alternativ, alternativen 
kan vara en speciell förskola/pedagogisk omsorg, 
eller ett område. Alternativen kan kombineras. Du 
har möjlighet att ansöka om plats i hela Göteborgs 
Stad.
Du kan ändra dina önskemål utan att ditt ansök-
ningsdatum ändras fram till dess att du har fått ett 
platserbjudande enligt dina önskemål. 

Platserbjudande
När du har fått ett erbjudande utifrån ett av dina fem 
önskemål så upphör ansökan att gälla. Det gäller 
oavsett om ditt barn erbjudits plats i kommunal eller 
fristående förskola. Om du vill byta förskola ska du 
göra en ny ansökan. 

Platserbjudande utöver önskemålen
Om ditt barn får erbjudande om ett alternativ som 
inte är något av dina önskemål kan barnet stå kvar 
till samtliga sökta alternativ, oavsett om du tackar  ja 
eller nej till platsen. 

Svar på platserbjudande
Vid erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg ska förskoleförvaltningen meddelas ja eller nej 
till platsen. Om svar inte har inkommit till förskole-
förvaltningen inom angiven tid skickas en påminnelse. 
Besvaras inte påminnelsen står platsen inte längre till 
förfogande, och kommer att erbjudas till annat barn. 
Ansökan tas bort och ny ansökan måste göras. Som 
svar på platserbjudande måste du även skicka in 
familje- och inkomstredovisning där det framgår 
sysselsättning då ditt barn påbörjat sin placering. 

Byte av plats
Placerade barn som ansöker om annan förskole-
plats eller pedagogisk omsorg omplaceras i första 
hand i augusti.

Avgiftsbefrielse
Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra måna-
der har du rätt till avgiftsbefrielse. Detta gäller för de  
dagar din väntetid överstigit den lagstadgade fyra- 
månadersgränsen. Avgiftsbefrielse innebär att avgift- 
en, när barnet har fått plats, minskas med motsva-
rande antal dagar som förseningen varat. Någon  
ersättning i annan form utgår inte. Juli månad räknas  
inte med vid avgiftsbefrielse.
Avgiftsbefrielsen gäller bara om barnet har varit  
anmält i fyra månader till samtliga alternativ.

Hur fördelas platserna?
Ansökningsdatum gäller som ködatum.

Övrigt
När du ansöker om förskoleplats registreras och 
behandlas dina familjeuppgifter enligt Dataskydds-
förordningen (GDPR).
För ytterligare information – kontakta  
förskoleförvaltningen, telefon 031-365 09 60 eller 
via forskoleservice@forskola.goteborg.se




