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Nu är det dags att anmäla ditt barn till förskoleklass läsåret 2017-2018
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass.
Förskoleklassen är en frivillig skolform. Skolplikt inträder höstterminen det år barnet fyller 7 år.
Om vårdnadshavare begär det, och om särskilda skäl föreligger, kan barnet börja sin skolgång
som sexåring eller höstterminen det år barnet fyller 8 år. Om sådana önskemål finns, ta kontakt
med rektor.
Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnen går i förskoleklassen ca kl. 08.0013.00 och äter lunch på skolan. I verksamheten arbetar fritidspedagoger, förskollärare och
grundskollärare i arbetslag. Det innebär att man deltar i varandras verksamheter.
Val av skola
Enligt skollagen ska plats på en skolenhet erbjudas så nära hemmet som möjligt. Inför läsåret
2014/2015 gjordes en ny indelning, p.g.a. det stora barnantalet de kommande åren, som innebär
att alla skolskjutselever som tidigare har haft Bränningeskolan som skoltillhörighet numera har
Alléskolan som skolplacering.
Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ert upptagningsområde, men i mån av plats har du
som vårdnadshavare rätt att välja grundskola åt ditt barn. Om du väljer en annan skola än den
eleven tillhör ska en Val av skola-blankett fyllas i. Blanketten finns på kommunens hemsida,
www.habokommun.se/blankett. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot.
Om barnet är berättigat till skolskjuts gäller detta endast till den anvisade skolan. Om du väljer
en annan skola kan skolskjuts ges om det sker utan merkostnad för kommunen.
Har du frågor eller funderingar på vilken skola som är ert barns upptagningsskola, kontakta oss
på tfn 036-442 80 70 eller e-post bun@habokommun.se.
Fritidshem
Före och efter förskoleklassen erbjuder skolan plats i fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller
studerar. Om ditt barn har förskoleplats, men inte behöver en fritidshemsplats i samband
med förskoleklass, måste du säga upp platsen i tid för att undvika extra avgifter. Det är en
månads uppsägningstid. Blanketten hittar du på www.habokommun.se/blankett. Du behöver
alltså inte säga upp platsen om barnet ska börja i fritidshem. Om du har plats i fristående (privat)
förskola ska du anmäla ditt barn till fritidshemsplats på Habo kommuns webbplats.
Ytterligare information
Om ni önskar ytterligare information inför ert val är ni välkomna att kontakta respektive rektor
på kommunens skolor:
Alléskolan
Bränningeskolan
Fagerhults skola
Kråkerydskolan
Hagenskolan

Emma Davidsson
036-442 84 01, 070-848 20 05
Per Sandberg
036-442 81 19, 073-461 33 64
Robert Blomqvist
036-442 81 87, 072-145 71 24
Robert Blomqvist
036-442 81 87, 072-145 71 24
Helén Claesson/Robert Sjödelius 036-442 82 45, 070-848 20 63

Anmälningsblanketten insändes i bifogat svarskuvert senast fredagen den 18 november.
Du kommer under våren att få mer information från skolans rektor.
Katarina Ståhlkrantz
Barn- och utbildningschef

Anmälan till förskoleklass
läsåret 2017-2018

Blanketten insändes senast den 18 november.

Personuppgifter
Barnets efternamn

Barnets förnamn

Barnets personnummer

Bostadsadress (gatuadress, postnr och ort)

Bostadstelefon

Namn vårdnadshavare 1

Personnummer

Bostadsadress (om annan än barnets)

Bostadstelefon

Arbetsplats

Mobiltelefon

Namn vårdnadshavare 2

Personnummer

Bostadsadress (om annan än barnets)

Bostadstelefon

Arbetsplats

Mobiltelefon

Skola/fritidshem
Önskad skola (vid val av annan skola än den eleven tillhör ska även en Val av skola-blankett fyllas i, se www.habokommun.se/blankett)

Plats i fritidshem önskas (arbete eller studier krävs)
Ja

Nej

Övriga upplysningar
Talas annat språk än svenska i hemmet?

Är barnet idag placerad i förskola?

Nej

Ja

Språk

Ange var

Övriga upplysningar, t.ex. allergier

Underskrift (båda vårdnadshavarna)
Datum och underskrift vårdnadshavare 1

Datum och underskrift vårdnadshavare 2

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Habo kommuns dataregister och användas för ärendets hantering.
Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 211, 566 24 HABO, tfn 036-442 80 70

