SØKNAD BARNEHAGEPLASS
2018/2019
Unntatt offentlighet

(oppdatert 22.02.18)

Ofl § 13, jfr fvl § 13, 1.
ledd

SØKNADSFRIST: 1. april 2018
Søknaden leveres den aktuelle barnehagen.

Kryss av for avdeling du søker

Terråk

Bindalseidet

Navn på barnet:

Kjella
F.nr. (11 siffer)

Adresse:

Postnr. og poststed:

Hvem har daglig omsorg for barnet? (sett kryss)
Begge foreldre  Mor  Far  Delt  Andre 

Har søsken bhg. plass? 
Søker de for søsken nå? 
F.nr. (11 siffer)

Navn og adresse på foresatte 1
Tlf. privat

Tlf. arb.

Mobiltlf.

e-post adresse
F.nr. (11 siffer)

Navn og adresse på foresatte 2
Tlf. privat

Tlf. arb.

Mobiltlf.

e-post adresse

Navnet på den av foreldrene som eventuelt ikke bor sammen med barnet:
Adresse:

Foreldreansvar
Mor  Far  Delt 
Tlf.:

Postnr. og poststed:

Er barnet prematurbarn? (dvs. født før 37 svangerskapsuke) JA 
NEI  (sett kryss)
Har barnet barnehageplass nå? NEI  JA  (sett kryss), men ønsker å endre oppholdstida
Ingen av foreldrene er heime pga. arbeid/utdanning.  (sett kryss)
(sett kryss)
5 dager
(sett kryss)
4 dager
3 dager (mandag, onsdag og fredag)
(sett kryss)
2 dager (tirsdag og torsdag)
(sett kryss)
Andre dager? (beskriv og begrunn nederst på arket)
(sett kryss)

En av foreldrene er heime.  (sett kryss)

NB! Satsene blir fastsatt av kommunestyret 01.03.

Ordningen med redusert betaling og gratis kjernetid, se kommunens hjemmeside: http://www.bindal.kommune.no/fellesinformasjon

Har barnet/familien spesielle vansker: JA 
NEI  (sett kryss)
Hvis JA – må det legges ved uttale fra fagperson! (for eksempel lege, PPT eller fysioterapeut)
Kommunestyret fattet i sak 10/16 blant annet: Barnehagene utvider sitt åpningstilbud ut fra meldt behov. Kan være fra kl.
06.30 – 17.00. En åpningstid på maks 10,5 t pr. dag. Dette gjelder fra barnehageårets start 15.08.2017.
Med bakgrunn i personalberegningen må dere gi en oversikt over ønsket åpningstid for deres barn:
Vi ønsker følgende åpningstid: fra kl.________ til kl._________
Tilleggsopplysninger/begrunnelser:

Regningen for barnehageplassen sendes til:

________________________
sted og dato

___________________________
underskrift foresatte

__________________________
underskrift foresatte (regningsmottaker)

