
Båstads kommun |  Barn och utbildning  |  269 80 BÅSTAD |  Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochutbildning@bastad.se  |   www.bastad.se

Barnets uppgifter 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort Telefon bostaden (även riktnr) 

Modersmål (om annat än svenska) 

Vårdnadshavare har rätt till information om sitt/sina barns skolgång. Det är skolans 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 
skolan/fritidshemmet ha tillgång till båda vårdnadshavarnas adresser. 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn 

Utdelningsadress (gata, box etc) Utdelningsadress (gata, box etc) 

Postnummer Postort Postnummer Postort 

Telefon bostaden (även riktnr) Mobiltelefon 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 
Namn Namn 

Telefon Telefon 

Anm (t ex mormor) Anm (t ex mormor) 

Ansvar vid hämtning 
Vi på fritidshemmet önskar helst att vårdnadshavarna eller annan anhörig själv hämtar sina barn när de ska hem. Vi 
kan då personligen lämna över både information och ansvar. Ibland väljer Ni vårdnadshavare att barnen ska gå hem 
själv eller följa med en kompis hem. 
☐Jag godkänner att mitt barn får gå hem själv eller följa med en kompis hem, efter att vi haft telefonkontakt, eller att mitt barn
lämnat en "lapp" från mig. Jag tar över ansvaret när barnet lämnar fritidshemmet.

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

Underskrift 
Datum Ort Datum Ort 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Viktig information om ditt 
barn i skola/fritidshem 

BLANKETTEN LÄMNAS DIREKT TILL GRUNDSKOLAN/FRITIDSHEMMET! 
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