
UPPGIFTER OM BARN

Barn 1 

Gatuadress (barnets folkbokföringsadress) 

Telefon E-postadress

Postnummer Ort

VÅRDNADSHAVARE/RÄKNINGSMOTTAGARE boende på barnets folkbokföringsadress. 

Barn 1 Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Namn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

C/o-adress

Telefonnummer E-postadress

Namn  Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Vårdnadshavare 

Adress Postnummer Ort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 

SAMMANBOENDE 
Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans behöver vi även uppgifter på eventuell sambo på barnets folkbokföringsadress

VÅRDNADSHAVARE boende på barnets folkbokföringsadress eller annan adress

Telefon E-postadress

C/o

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Barn 2

Lägenhetsnummer

Telefon arbete

Telefon arbete

Lägenhetsnummer

Ort och datum 

Vårdnadshavarens namnteckning Vårdnadshavarens namnteckning 

UNDERSKRIFT 
Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.

 INFORMATION OM EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)h
 För att kunna administrera din ansökan om förskole- eller familjedaghemsplats och senare för att kunna bedriva en bra förskoleverksamhet för ditt barn
 måste vi registrera dig och ditt barn i våra dataregister. Denna registrering sker för att förenkla ansökningsförfarandet och hantering av information.
Detta får vi som myndighet göra som del av vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt intresse, dvs. bedrivande av förskola. h
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR): www.malmo.se/personuppgifter

Postadress

Kvarnbyvägen 18, 212 36 Malmö 
Telefon
0762-519550

E-postadress
forskola@alsalamah.se

Blanketten skickas via e-post eller postp 

 ANMÄLAN TILL
Al-SALAMAH SPRÅKFÖRSKOLA

 Anmälan om behov av förskoleplats gäller Al-Salamah Språkförskola. q
Bekräftelse på anmälan skickas till er efter registrering. q

 Observera att plats på annan förskola ska sägas upp minst 2 kalendermånader innan man 
kan börja på ny förskola inom samma debiteringsområde (Malmö Stad). q
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