
 
 

ANSÖKAN SIDA 

1 (1) 
OM GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG 

 

POSTADRESS 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kvalitetsavdelningen 
141 85  HUDDINGE 

BESÖKSADRESS 

Gymnasietorget 1 
Huddinge 

TELEFON OCH TELEFAX 

08-535 300 00  
08-535 360 02 

WEBB OCH E-POST 

barn-utbildning@huddinge.se 
www.huddinge.se 
 

ORGANISATIONSNR 
212000-0068 
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 Undertecknad papperskopia skickas till: 

 
Huddinge kommun 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Kvalitetsavdelningen 
Britt-Marie Frunck Dannelöv 
141 85 Huddinge 

 

 
2 kap. 8§ Skollagen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.  
 
25 kap. 2§ Skollagen Pedagogisk omsorg är en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan 
ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.  
 
Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att 
komplett ansökan inkommit till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst 4 månader. Uppgifterna i 
ansökan är offentliga.  

 
Sökandes uppgifter 
Huvudman, namn Verksamhetsform, fristående förskola eller pedagogisk omsorg 

  
Organisationsform (enligt skatteverkets definition) Organisationsnummer 

  
Huvudmannens adress Verksamhetens adress 

  
Postnummer Postadress Postnummer Postadress 

    
Huvudmannens e-post Huvudmannens telefonnummer Huvudmannens mobiltelefonnummer 

   
Namn på verksamheten Önskat startdatum Platsantal, önskad omfattning av verks. 

   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift. 

Underskrift och Personuppgiftslagen 
Datum Personuppgiftslagen. Vid handläggningen av ditt ärende 

registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Genom att underteckna 
samtycker du till denna behandling. För mer information om PuL läs här 
Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL) - 
Huddinge kommun 

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 
 
 
 
 

http://www.huddinge.se/Omkommunen/Ansvar-och-organisation/Offentlighetsprincipen-och-PuL
http://www.huddinge.se/Omkommunen/Ansvar-och-organisation/Offentlighetsprincipen-och-PuL
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