Viktig information om ditt barn
i förskola
Barnets uppgifter
Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Personnummer
Postort

Telefon bostaden (även riktnr)

Modersmål (om annat än svenska)

Vårdnadshavare har rätt till information om sitt/sina barns vistelse i förskoleverksamheten. Det är förskolans skyldighet
att se till att informationsmöjlighet ges bl a genom inbjudan till utvecklingssamtal och föräldramöten.
En del vårdnadshavare bor på skilda håll men har gemensam vårdnad om barnet/barnen. För att information ska
kunna ges behöver förskolan ha tillgång till båda vårdnadshavarnas adresser.

Vårdnadshavare 1
Efternamn

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postnummer

Postort

Telefon bostaden (även riktnr)

Mobiltelefon

Postort

Telefon bostaden (även riktnr)

Mobiltelefon

E-post

E-post
Arbetsplats/skola

Telefon arbetet (även riktnr)

Arbetsplats/skola

Telefon arbetet (även riktnr)

Övriga namn och telefonnummer att kontakta vid akutfall
Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Telefon

Telefon

Anm (t ex mormor)

Anm (t ex mormor)

Vårt telefonnummer får finnas på intern telefonlista.

Vårt telefonnummer får inte finnas på intern telefonlista.

Vår mailadress får finnas på intern lista.

Vår mailadress får inte finnas på intern lista.

Andra upplysningar om eleven t ex allergi, specialkost, medicin. Läkarintyg eller läkarutlåtande bifogas!

Transport av barn
Bussresor kan förekomma i förskola.
Mitt barn får åka buss.

Mitt barn får inte medfölja vid bussresor.

Besök vid badanläggning/badstrand
Mitt barn får följa med och bada.

Mitt barn får inte följa med och bada..

Underskrifter

2020-07-31

Datum

Ort

Datum

Ort

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Utdrag ur: "Regler och säkerhetsföreskrifter för skolor i Båstads kommun"
 Max 2 barn 0-5 år/vuxen
 Badglada barn för sig, försiktiga barn för sig
 Endast bad i bassäng som man bottnar i
 Badförhållandena ska vara kända av personalen
Föräldrar ska vara tillfrågade angående utflykt
Vid bad i öppet vatten ska en vuxen vara längst ut i


till badstranden
vattnet


Alla barn går upp ur bassängen om någon vuxen måste lämna lokalen och därvid antalet barn på övrig
personal överstiger 2 barn/vuxen

Lämnas/skickas direkt till förskolan!

Båstads kommun
Barn och skola
Postadress: Box 1043, 269 21 BÅSTAD
Besöksadress: Vångavägen 2
Telefon: 0431-770 00 (vx)
Fax: 0431-770 20
barnochskola@bastad.se
www.bastad.se

