ÖNSKEMÅL OM FÖRLÄGGNING AV
TIDEN FÖR 15-TIMMARSBARN

Blanketten lämnas till förskolans personal så snart som möjligt.
Vid framtida önskemål om byte lämnas blanketten till förskolepersonalen senast 30 november
respektive 31 maj, för ändring vid kommande halvårsskifte. Det gäller även om önskemålet om att
ändra tiderna kommer från förskolan.
Barnets namn

Personnummer (ÅÅ-MM-DD)

Vårdnadshavare 1

Telefon

Vårdnadshavare 2

Telefon

De 15 timmarna kan fördelas på 3 timmar per dag eller 5 timmar tre dagar i veckan. Respektive
förskolechef avgör vilka veckodagar och när på dagen alternativen förläggs.

Önskemål

☐ 3 timmar per dag, fem dagar i veckan
Underskrift vårdnadshavare 1

☐ 5 timmar per dag, tre dagar i veckan
Underskrift vårdnadshavare 2

Rektors beslut

☐ Önskemål om förläggning av tid kan tillgodoses. Barnet är välkommet till förskolan följande
veckodagar och tider:
☐ Önskemålet kan inte tillgodoses. Istället erbjuds barnet komma till förskolan följande veckodagar
och tider:

Information om behandling av personuppgifter

Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om er, så som namn och personnummer. Syftet
med en sådan behandling är för säker identifiering och för verksamhetsplanering. Personuppgifterna kan
utgöra underlag för statistikanalyser.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är 6.1 f. allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så
länge ditt barn har en 15-timmarsplacering.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför
EU. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten IMY.
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