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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 
Hej! 

 

Är ni i behov av fritidshemmets barnomsorg redan innan skolstarten börjar? Fritidshemmet 

kan ta emot barn från de familjer där vårdnadshavarna arbetar och/eller studerar under 

sommaren.  

 

Från måndagen den 2 augusti finns det möjlighet att ha sitt/sina barn i verksamheten om de 

ska börja i förskoleklassen som startar onsdagen den 18 augusti och om fritidsplaceringen är 

klar. För att få en fritidsplacering krävs följande: 

 

• Att en ansökan om barnomsorg är gjord. Detta görs lättast via https://uppsala.ist.se/ 

• Att ansökan behandlats och antagningsenheten skickat förslag om placering. 

• Att bägge (eller den enskilde om ensam) vårdnadshavare skrivit under och tackat ja till placeringen, 

•  samt skickat in information till antagningsenheten om inkomstuppgifter.  

• Att antagningsenheten tagit emot och konstaterat att alla uppgifter finns på plats. 

Antagningsenheten kontaktar oss när detta är klart. 

 

Samma procedur sker för alla er som har behov av fritidshem först när förskoleklassen börjar 

den 18 augusti. Eftersom det är en del led i denna process rekommenderar vi er att söka 

fritidsplacering för höstterminen redan nu.  

 

Vecka 31 och vecka 32 slår vi ihop alla avdelningar och de elever från blivande förskoleklass, 

som kan vara här från 2 augusti kommer att vara tillsammans med de äldre eleverna i blivande 

årskurs 1, 2 och 3. Eftersom D-huset kommer att renoveras under sommaren är det troligt att 

förskoleklassens ordinarie lokaler inte kan användas och personalen som arbetar hör inte 

nödvändigtvis till förskoleklassens avdelning. Vid skolstart är dock renoveringen klar och 

förskoleklassens pedagoger på plats. 

 

Den 12 och 13 augusti, torsdag och fredag vecka 32 är fritidshemmet stängt för planering. 

Resterande vardagar har vi öppet som vanligt mellan kl. 6.30-17.30.  
 

Sommaren är inte här än på ett tag, men vi behöver tidigt veta om ert barn kommer att vara 

här för att vi ska kunna beställa mat, planera verksamhet och personalsammansättning. 

 

Genom att tidigt ge oss besked om era behov och önskemål gällande fritidshem för ert/era 

barn gör ni verksamheten bättre för alla elever.  

 

 

Fritidshem i förskoleklass 
Samt anmälan om barnomsorgsbehov under 

sommarlovet för blivande förskoleklasselever 

https://uppsala.ist.se/


 

Hantering av personuppgifter 
Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsförvaltningen ansvarar för hanteringen av personuppgifter i detta formulär.  

Vi samlar in uppgifterna för att administrera fritidshemmets, förskoleklassens och skolans verksamhet.  Det gör vi utifrån ett allmänt intresse. 

Dina uppgifter lagras under den tid eleven är placerad vid fritidhemmet, förskoleklassen eller skolan. Därefter raderas de.  

 

2 

Lämna tillbaka denna blankett ifylld med de övriga som ska skickas tillbaka senast onsdagen 

den 26 maj v. 21.  

Om ni har generella frågor kring fritidshemmet, kontakta utvecklingsledare Kristian Larsson. 

Vill ni ta del av digitala länkar finns denna blankett även längst ner på fritidshemmets del av 

skolans hemsida:  

https://ostrastenhagenskolan.uppsala.se/Verksamheterochklassernassidor/fritidshem/ 

 

 

 

 

**************************************************************** 

 

Vilket av dessa alternativ stämmer med ert behov? Sätt ett kryss. 
 

Vi kommer inte att söka placering för fritidshem.  

 

Vi behöver fritidshemsplacering när förskoleklassen börjar den 18/8. 

 

Vi behöver fritidshemsplacering redan innan förskoleklassen börjar.  
Om så, fyll även i tabellerna nedanför med era tider för hämtning och lämning, 

t.ex.”8.00-15.30”. Skriv ”L” för ledighet de dagar ni inte har behov.  

Ignorera de smala kolumnerna.    

 
Elevens namn:  Klass:  

 

Övriga 

upplysningar: 

 

 Special-

kost 

/allergi: 

 

  
VÅRDNADSHAVARE 1 VÅRDNADSHAVARE 2 

Tfn mob: Tfn mob: 

Tfn arb:  Tfn arb:  

Epost:  Epost: 

 

Välkomna till oss hälsar fritidshemspersonalen! 

Vecka Lovdagar Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag    Fredag   

31 2/8-6/8           

32 9/8-11/8       STÄNGT 12/8  STÄNGT 13/8  

33 16/8-17/8     
Förskoleklass 

börjar 
 

Förskoleklass 
börjat 

 
Förskoleklass 

börjat  

kristian.larsson@uppsala.se 

018-727 66 70 
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