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Schema 

Ska inlämnas senast en månad i förväg 
 
Förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
förvärvsarbete/studier eller barnets eget behov (enl 8e kap 5§ skollagen). Det betyder att barn endast 
har rätt till omsorg under den tid föräldrar arbetar/studerar inklusive skälig restid. När en förälder, eller 
båda, är lediga från förvärvsarbete/studier har barnet inte rätt till omsorg i respektive verksamhet. 
 

Vistelsetid   2018-09-26  

     Barn 

Personnummer _____________________________ Adress   ________________________________ 

Förnamn   _____________________________ Postnummer ________________________________ 

Efternamn   _____________________________ Postadress ________________________________ 

Förskola/Pedagogisk omsorg/Skola_________________________________________________ 

Schemat gäller från och med (datum) ____________________________ Gäller tills nytt schema inlämnas. 
Barn placerade i skolbarnsomsorgen ska lämna nytt schema vid höstterminsstarten varje år. 

              Vårdnadshavare                       Vårdnadshavare  

Personnummer   ____________________________    ________________________________ 

Namn      ____________________________    ________________________________ 

Adress      ____________________________    ________________________________ 

Postadress     ____________________________    ________________________________ 

Tfn bostad     ____________________________    ________________________________ 

Arbetsgivare/Skola  ____________________________    ________________________________ 

Tfn arbetsgivare   ____________________________    ________________________________ 

Regelbundet schema måndag – fredag       Oregelbundet schema måndag - fredag 

Lämnas________   Hämtas_________        Vecka 1   Lämnas  Hämtas 

Måndag    _________-_________    
Tisdag     _________-_________    

Vistelsetid 15 tim/vecka p g a           Onsdag     _________-_________  
                    Torsdag   ________  - ________ 
Föräldraledighet_______ Arbetslöshet_______      Fredag   ________  - ________  

Flerveckorschema se baksidan 
Underskrift av vårdnadshavare 
 

Datum  ________________  Namnteckning  _____________________________________________ 
 
Datum     ________________        Namnteckning   _____________________________________________ 
 
Underskrift av förskolechef/rektor 
 

Datum  ________________  Namnteckning  _____________________________________________ 
 
 
Ifylles av debiteringen 
Omsorgstid (snitt timmar/vecka) _______________ Sign___________________ 
 
Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU)2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s data skyddsförordning. Läs mer om dina rättigheter på Knivsta kommuns hemsida: knivsta.se/dataskydd. 



 
Oregelbundet schema(ange vilken vecka som är startvecka, t ex v 1 på schemat är v 43) 
 
 
     Vecka 2        Vecka 3        Vecka 4 

   Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas 

Måndag    _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Tisdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Onsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Torsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Fredag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

 

     Vecka 5        Vecka 6         Vecka 7 
   Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas 

Måndag    _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Tisdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Onsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Torsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Fredag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

 

     Vecka 8        Vecka 9        Vecka 10 
   Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas 

Måndag    _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Tisdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Onsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Torsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Fredag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

 

     Vecka 11       Vecka12        Vecka 13 
   Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas 

Måndag    _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Tisdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Onsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Torsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Fredag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

 

 

     Vecka 14       Vecka 15       Vecka 16 
   Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas    Lämnas   Hämtas 

Måndag    _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Tisdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Onsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Torsdag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

Fredag     _________-_________   __________-_________   __________-_________ 

 

 

 


