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EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLBARN I LEKPARKER 

Lekparkerna erbjuder skolbarn en mångsidig och stimulerande plats för fritiden efter skoldagen. Inom 
eftermiddagsverksamheten för skolbarn har barnen möjlighet att leka fritt, röra på sig, spela, vistas utomhus, träffa 
kompisar och koppla av samt delta i ledd verksamhet inomhus och utomhus. Handledarna ser till barnens trygghet i 
lekparken under eftermiddagen. Barnen är försäkrade under sin vistelse i lekparken. 

Anmälningsblanketten inlämnas personligen till den lekpark dit barnet anmäls. 

Anmälningstid 23.3-24.4.2020 

Ett meddelande om huruvida en plats kunnat beviljas i lekparkens eftermiddagsverksamhet sänds senast 1.6.2020 
per post till vårdnadshavarna. Det går också att anmäla sig till lekparkernas eftermiddagsverksamhet under 
verksamhetsperioden.  

Lekparkernas eftermiddagsverksamhet är avgiftsfri. Barnet kan anmälas till ett mellanmål i lekparken, som kostar 
36,10 euro per månad, eller ha egen matsäck med sig. Man kan få befrielse från mellanmålsavgiften. Hösten 2020 
ändras verksamheten i en del lekparker till avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet i grupp inom den grundläggande 
utbildningen. Mer information på https://eftissok.hel.fi/.

Välkomna att bekanta er med lekparkernas eftermiddagsverksamhet för skolbarn. 
Barnets  
personuppgifter 

Efternamn och förnamnen (tilltalsnamnet understruket) Personbeteckning  

Hemadress Postnummer och postanstalt 

Språket som barnet behärskar bäst 

 Svenska     Finska  Annat, vad? 
Barnets skola läsåret  2020–2021 Barnets årskurs läsåret 2020–2021 

Uppgifter om  
vårdnadshavare 

Vårdnadshavarens efter- och förnamn Personbeteckning 

Hemadress, om annan än barnets 

Telefon dagtid E-postadress

Den andra vårdnadshavarens efter- och förnamn Personbeteckning 

Hemadress, om annan än barnets 

Telefon dagtid E-postadress

https://eftissok.hel.fi/
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Lekpark som anmälan 
gäller 

Lekparkens namn 

Anmälan till 
eftermiddagsverksamheten 

Anmälan till eftermiddagsverksamheten från och med      /     20    

Barnets närvaro i lekparken avtalas närmare med föräldern. 

 Mitt barn anmäler sig till lekparkens eftermiddagsverksamhet och mellanmålet 
som kostar 36,10 euro per månad.  

 Mitt barn anmäler sig till lekparkens eftermiddagsverksamhet, inget 
avgiftsbelagt mellanmål. 

Mitt barn behöver stöd i 
följande 

Ytterligare information 

Vårdnadshavarens 
underskrift 

Anmälan till lekparkens avgiftsfria eftermiddagsverksamhet och det 
avgiftsbelagda mellanmålet med denna blankett är bindande. Uppsägning ska 
ske skriftligt senast den 15 den föregående månaden. 

Uppgifterna på blanketten hanteras konfidentiellt. 
Datum Underskrift och namnförtydligande 

Blanketten mottogs av Datum Mottagare 

*) Uppgifterna om barn som deltar i lekparkens eftermiddagsverksamhet registreras i fostrans 
och utbildningssektorns klientdatasystem. Registerbeskrivningarna för systemet finns till 
påseende vid kundservicekontoren och på internet på adressen http://www.hel.fi/rekisteriseloste. 

Barnets specialdiet

http://www.hel.fi/rekisteriseloste
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