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1 

 

 Skolförvaltningen                

 
 
Uppgifter om nuvarande förskola 
Förskolans namn 
 
 
 

Rektor 

 

 
Uppgifter om barnet 
För- och efternamn 

 
Personnummer 
 

 
Folkbokföringsadress  
 

Ort och postnummer 

 

 
 
Vårdnadshavares uppgifter 
Vårdnadshavare 1 (för- och efternamn) 
 
 
 

Personnummer 

Folkbokföringsadress  
 
 

Ort och postnummer 

 

Telefonnummer  
 
 
 

E-postadress 

 
Vårdnadshavare 2 (för- och efternamn) 
 
 
 

Personnummer 

Folkbokföringsadress  
 
 

Ort och postnummer 

 

Telefonnummer  
 
 
 

E-postadress 

 
Skäl till ansökan 

 Barnet har behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation 
 Barnet har på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behov av särskilt stöd i sin utveckling 
 
Redogör för skälen: 
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Bilagor som styrker angivna skäl i ansökan 
 

 Läkarintyg eller intyg från BVC och eventuell annan dokumentation, till exempel 
dokumentation om barnets utveckling eller familjens situation i övrigt 

 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan 
Vårdnadshavare 1 
 
 
 

Vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande 
 
 
 

Namnförtydligande 

Handläggningstiden är 1 månad från det att komplett ansökan kommit in till skolförvaltningen. 
 
 
Ansökan skickas till 
Mölndals stad  
Skolförvaltningen 
Göteborgsvägen 11-17 
431 82  Mölndal 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du godkänner 
att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelser. Här kan du läsa om hur staden behandlar personuppgifter, 
www.molndal.se/personuppgifter. 
 
 

Ansöka om utökad tid i förskola 

Om barn har behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation eller på grund av barnets 
eget behov av särskilt stöd så kan utökad tid i förskolan beviljas efter ansökan. Det är chefen för 
administration förskola som fattar beslut.  
 
De bilagor som ska bifogas ansökan är läkarintyg eller intyg från BVC och eventuell annan relevant 
dokumentation.  
 

Avgift 
 

Om mer tid i förskolan beviljas kan en avgift tillkomma enligt gällande barnomsorgstaxa. 
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