
1(2)

Ansökan om fritidshem

För dig som inte har BankID

Allmänna uppgifter
Barnets efternamn                                                                                    
                                                                                    

Barnets förnamn  Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum                                                                                

Adress
        Flicka 

 
Pojke

Postnummer Ort

Vårdnadshavare 1/sammanboendes efternamn Vårdnadshavare 1/sammanboendes förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum                                                                                       

Telefon E-post

Vårdnadshavare 2/sammanboendes efternamn Vårdnadshavare 2/sammanboendes förnamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn)/födelsedatum                                                                                                                                     
                                       

Telefon E-post

 
 
Önskemål om plats

Skolans namn                                                                                                       Fritidshem 
        6–12 år

      Fritidshem 12 år och uppåt  
      (bifoga beslut om LSS)

Plats önskas från och med datum         Familjedaghem  
        (pedagogisk omsorg)

Namn

Typ av omsorg
        
        Dagtid vardagar 06.00 –19.00

     
       Enbart lovomsorg

        
       

 
 
Uppgifter om familj

Vilken sysselsättning har vårdnadshavare 1?
 
          Anställning/Timanställning           Studerande            Praktik            Egen företagare            Inget av alternativen

Vilken sysselsättning har vårdnadshavare 2?
 
          Anställning/Timanställning           Studerande            Praktik            Egen företagare            Inget av alternativen

           
          Finns ingen vårdnashavare 2 med i ansökan

Bor barnet växelvis hos båda vårdnadshavare?

         Ja                          Nej

Finns det yngre syskon som saknar förskoleplacering/barnomsorgsplacering?

         Ja                          Nej

 

           Jag har läst och förstår de regler som gäller för fritidshem. Du hittar reglerna på www.goteborg.se.
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Fritidshemmen tar emot barn mellan 6 och 12 år. I Göteborg finns även fristående fritidshem 
dit du vänder dig direkt för att ansöka om plats.

Vem kan ansöka?
För att ditt barn ska ha rätt till plats på fritidshem ska du arbeta eller studera. Du kan även 
ansöka om plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling. Som vårdnadshavare kan du söka korttillsyn enligt lag om stöd och ser-
vice (LSS). Korttidstillsyn innebär att barn/ungdomar över 12 år deltar i aktiviteter på fritids-
hem, fritidsgård eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder 
att arbeta eller studera. Du kan läsa mer om detta på www.goteborg.se. 

Vad innebär de olika typerna av omsorg?
I ansökan fyller du i om ni önskar heldagsomsorg Dagtid vardagar 6.00-19.00 eller lovomsorg. 
Fritidshemmen ska kunna ha öppet mellan klockan 06 och 19 på vardagar. Enbart lovomsorg 
innebär att barnet endast kommer att vara på fritidshemmet under skollov och endast mellan 
de klockslag som motsvarar elevens schemalagda skoldag.

När ansöker du om plats?
Du kan ansöka om en plats i samband med att du fått besked om på vilken skola ditt barn 
ska gå. Ansökan skickas till grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Du kommer att få ett 
erbjudande när vi fått ansökan. Erbjudandet får du via sms/e-post. I vissa fall skickas det 
hem ett papperserbjudande.

Svar på platserbjudande
Vid erbjudande om plats i fritidshem ska grundskoleförvaltningen meddelas ja eller nej till 
platsen. Om svar inte har inkommit till grundskoleförvaltningen inom angiven tid skickas en 
påminnelse. Besvaras inte påminnelsen står platsen inte längre till förfogande. Ansökan tas 
bort och ny ansökan måste göras.

Övrigt
För ytterligare information – kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller 
grundskola@grundskola.goteborg.se.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister. Uppgifterna kommer  
att behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Ansökan skickas till:

Ansök till fritidshem (pedagogisk omsorg) 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen
Adress: Box 1015, 405 21 Göteborg 
Telefon: 031-365 09 60 
E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se
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