
HELSINGFORS STAD 
Fostran och utbildning 
Förskoleundervisning 

ANSÖKAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING 

Bästa sökande 
Vi onskar att ni personligen lämnar er ansökan till närmaste daghem eller skola som ordnar förskoleundervisning. Samtidigt får ni 
infromation om förskoleundervisningen samt får möjlighet att diskutera frågor som gäller anskolan.

Tillägguppgifter och en länk till en elektronisk version av ansökningsblanketten finns på fostrans- och utbildningssektorns 
webbplats. 
1. Barnets släktnamn och förnamn Barnets tilltalsnamn Barnets personbeteckning 

Hemadress Postnummer och postanstalt 

Hemtelefon Barnets modersmål     

Svenska       Finska 
2. Vårdnadshavare
Mor/annan vårdnadshavare 

Kontaktuppgifter på dagen 

Far/annan vårdnadshavare 

Kontaktuppgifter på dagen 

3. Skriv in enheterna för förskoleundervisning som ni första hand och i andra hand önskar. Motivera er önskan (t.ex.
vårdens kontinuitet, särskilda orsaker, trafikförbindelser)

1. 

2. 

4. Barnets hälsotillstånd (bl.a. allergier eller medicinering)

 som bilaga  sänds senare  5. Barnets behov av särskilt stöd. Utlåtande av specialläkare på området, eller
annan specialist. Hjälpmedel, medicinering och annat som bör beaktas.

6. Barnets dagvård
Barnet deltar för tillfället i småbarnspedagogikens verksamhet utöver förskoleundervisning (4h/dag).
Utöver förskoleundervisning sökes plats inom småbarnspedagogik med en särskild ansökan. 
Barnet behöver enbart förskoleundervisning (4h/dag).

7. Jag försäkrar att upgifterna är riktiga.
 Datum Föralders eller annan vårdnadshavares namnteckning och namnförtydligande 

Tjänsteinnehavaren ifyller 
Datum och ansökan har mottagits Mottagare och verksamhetsenhet 

Kostnadsplatsnummer Platsen där förskoleundervisningen arrangeras 

Datum då förskoleundervisningen börjar och slutar Gruppens språk 

 1 Svenska   2 Finska      3 Annat 

Uppgifterna registreras i småbarnspedagogikens kundregister eller i elevregister för 
grundläggande utbildning. En registerbeskrivning finns tillgänglig på klientserviceenheterna 
och på Helsingfors stads webbplats på adressen www.hel.fi/rekisteriseloste.
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