Ansökan om godkännande för enskild verksamhet
Ansökan avser

Ny ansökan
Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Antal platser ____ Antal avdelningar ____

Förändring i verksamheten
Utökning av befintliga platser eller avdelningar
Antal platser ____ Antal avdelningar ____
Fullständigt ifylld ansökan inklusive bilagor skickas till:
Svalövs kommun
Sektor utbildning
268 80 Svalöv

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen
(PuL)
Ort och datum för ansökan
_________________________________________

Ansökarens namnunderskrift
_________________________________________

Ansökarens namnförtydligande
_________________________________________

Postadress 268 80 Svalöv
Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00
Fax 0418-47 50 26
E-post info@svalov.se
Webb www.svalov.se

1 a Huvudman
Huvudman, namn
__________________________________________
Organisationsform

Organisationsnummer

___________________________

______________________

Adress

Postadress

___________________________

______________________

Telefon inkl. riktnummer
___________________________
Mobiltelefon
___________________________

E-post
_______________________
Telefax
_______________________

1 b Kontaktperson
Kontaktperson, namn
_____________________________________________
Telefon inkl. riktnummer
____________________________
Mobiltelefon
____________________________

E-post
________________________
Telefax
_________________________

2 a Verksamhet
Planerad verksamhet, namn

Planerad start, datum

_____________________________

__________________

Adress

Postadress

______________________________

___________________

2 b Antal barn (redovisa planerad omfattning för verksamheten)
Verksamhet

Antal avdelningar och
åldersindelning

Antal barn

Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg – kan
vara flerfamiljssystem,
familjedaghem

3 Verksamhetens inriktning/pedagogisk idé
Beskriv verksamhetens pedagogiska inriktning och omfattning med bl.a. öppettider,
taxemodell, intagningsregler, catering eller egen matlagning, egen städning eller inhyrd
firma.

4 Verksamhetens personal
4 a Ange vilken utbildning och kompetens verksamhetsansvarig har samt antal timmar
i barngrupp
4 b Ange vilken utbildning och kompetens övrig personal i verksamheten kommer att
ha samt personalbemanning i barngrupp
Pedagogisk ansvarig, utbildning och antal timmar
Utbildning-kompetens
4a
4a
4a
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b

Tjänstgöringsgrad

Timmar i barngrupp

5 Lokaler
Ge en kort beskrivning av lokalen/hemmet och tomten

En förutsättning för att bedriva enskild förskoleverksamhet, enskilt fritidshem eller
pedagogisk omsorg är att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler.

6 Barnsäkerhet
Ett bra sätt att undvika barnolyckor är att genomföra barnskyddsrond minst en gång per år.

7 Ekonomisk kalkyl/finansieringsplan
En översiktlig kalkyl med intäkter och kostnader för första verksamhetsåret ska lämnas som
bilaga till ansökan. Budget baseras på samma antal barn som i ansökan.

