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Personuppgifter: 
Vårdnadshavare 1 /räkningsmottagare Vårdnadshavare 2 /Vuxen 2 

Personnummer Personnummer 

Namn Namn 

 Adress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Sysselsättning Sysselsättning 

Telefon arbete/skola Mobilnummer Telefon arbete/skola Mobilnummer 

E-postadress E-postadress: 

 

Vårdnadshavare som barnet inte är folkbokförd hos 

Personuppgifter om barnet  

 

 

Datum:____________________________________ 

Underskrift: (vid gemensamvårdnad skall båda vårdnadshavare skriva under)       

_______________________________________                       ____________________________________________  

Vårdnadshavare 1                                                             Vårdnadshavare 2 

Vi godkänner uppsägning från och med den  

___________________________________ 

C Företaget                                                                                                         Mer information, var god vänd! 
  

Personnummer 

Namn 

Adress 

Postnr Ort 

Sysselsättning 

Telefon arbete/skola Mobilnummer 

E-postadress 

Namn                                                                               Personnummer 

Adress 

Postnr Ort 

Talas annat språk än svenska i hemmet, tala om vilket: 

 

Plats sägs upp på ___________________Förskola                 Från och med den: _________ 

http://www.cforetaget.se/
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Övrig information: 

 

 

•  C Företaget tar in föräldraavgiften och följer kommunens maxtaxa.  

 

• Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola eller familjedaghem. 

Uppsägningsblankett finns på c företagets hemsida samt kan ges ut av förskolan.  

 

• Uppsägningstiden är 2 månader från och med när förskolan tagit emot blanketten om 

uppsägning. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller 

ej. Uppsägning av plats under perioden juni - augusti befriar inte från betalningsansvar 

om barnet återkommer till avgiftsbelagd förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 

eller fritidshem före den 15 september samma år.  

 

• Vid övergång till förskoleklass sägs platsen upp automatiskt den 31 Juli. Om du 

önskar säga upp platsen tidigare behöver du komma in med en uppsägning av plats 

2 månader innan sista dagen på förskolan. 

 

 

Uppsägning krävs om vårdnadshavare: 

- byter mellan en förskola/familjedaghem i kommunens kö och en 

förskola/familjedaghem med egen kö.  

- vill avsluta sin plats p g a flytt från kommunen. 

- byter mellan förskolor/familjedaghem som ingår i kommunens kö, vare sig de är 

fristående eller kommunala.  

- byter mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd plats i allmän förskola (i dessa fall behåller 

barnet sin plats på förskolan vid övergången) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna blanketten till din förskola. 
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