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LEKPARKSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER 

Lekparker erbjuder lågstadieelever en mångsidig och stimulerande verksamhetsmiljö och aktiviteter efter 
skoldagen.Lekparksverksamheten för skolelever baseras på lek, motion, konst och kulturarv och möjliggör positiva 
inlärningsupplevelser.Planeringen och genomförandet baseras på barnens önskemål och behov.Ledarna tar hand 
om barnens och verksamhetsmiljöns säkerhet i lekparkerna.Barnen är försäkrade under lekparksverksamheten. 

Anmälningstiden för verksamheten är 22.3–23.4.2021. Vårdnadshavaren får besked om den beviljade platsen i 
lekparkens eftermiddagsverksamhet per post senast den 4 juni 2021. Det är även möjligt att anmäla sig när som helst 
under verksamhetsperioden. 

Lekparksverksamheten är avgiftsfri. I lekparken kan man anmäla sig för ett avgiftsbelagt mellanmål (36,10 €/mån) 
eller så kan barnet ta med sig egen mat. Man kan ansöka om befrielse från mellanmålsavgiften. 
Anmälningsblanketten ska i första hand skickas per skyddad e-post. Blanketten kan också skickas per post till 
lekparken. Mer information och anvisningar för inlämning av anmälningsblanketten finns på www.hel.fi/leikkipuistot/
koululaiset 

På hösten 2021 arrangeras verksamheten i en del av parkerna som grundundervisningens avgiftsbelagda 
gruppbaserade eftermiddagsverksamhet. Mer information: iltapäivähaku.hel.fi 

Barnets  
personuppgifter 

Efternamn och förnamnen (tilltalsnamnet understruket) Personbeteckning  

Hemadress Postnummer och postanstalt 

Språket som barnet behärskar bäst 

 Finska    Svenska  Annat, vad? 
Barnets skola läsåret  2021–2022 Barnets årskurs läsåret 2021–2022 

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
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www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset
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ANMÄLAN TILL 
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR 
SKOLBARN I LEKPARK/AVGIFTSBELAGT 
MELLANMÅL 
Läsår 2019–2020 
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Lekpark som anmälan 
gäller 

Lekparkens namn 

Anmälan till 
lekparksverksamhet för 
skolelever 

 20    Anmälningstiden börjar                                                      /    

Barnets deltagande och närvaro i lekparken överenskoms med vårdnadshavaren. 

 Jag anmäler mitt barn till lekparksverksamheten för skolelever och för 
mellanmålet som kostar 36,10 €/månad 

 Jag anmäler mitt barn till lekparksverksamheten för skolelever utan det 
avgiftsbelagda mellanmålet 

Mitt barn behöver stöd i 
följande 

Ytterligare information 

Vårdnadshavarens 
underskrift 

Anmälan med denna blankett till lekparksverksamheten för skolelever samt 
det avgiftsbelagda mellanmålet är bindande. Uppsägningen bör göras 
skriftligen senast den föregående månadens 15 dag. 

Uppgifterna på blanketten hanteras konfidentiellt. 
Datum Underskrift och namnförtydligande 

Blanketten mottogs av Datum Mottagare 

*) Uppgifterna för deltagarna av lekparksverksamheten för skolelever registreras i kunddatabasen för sektorn för 
fostran och utbildning. Du kan se databasens registerbeskrivningar vid kundtjänstenheterna och på nätet: 
http://www.hel.fi/rekisteriseloste. 
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