Lovverksamhet
ANMÄLAN
Datum

BLANKETTMALL

Skickas till

Västerås stad
Kontaktcenter
Förskola och skola
721 87 VÄSTERÅS

Personuppgifter barn
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Faktura skickas till vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete/skola

Ort

Mobiltelefon

Anmälan till lovverksamhet – ett lov per blankett
Från och med (år-månad-dag)

Till och med (år-månad-dag)

Lovdagar:
Enhet/skola

Avdelning

Behov av lovverksamhet baseras på

PNS21

2016-10

Västerås stad, Konsult och Service

Arbete

Studier

OBS! Tid i verksamheten ges utifrån din arbetstid/studietid inklusive restid.
Schema ska uppvisas för verksamheten.

Övriga upplysningar
Lovverksamhet är till för skolbarn som inte har någon ordinarie placering i fritidshem, pedagogisk omsorg
eller öppen fritidsverksamhet. Vid lov inom terminerna tas en avgift ut på 100 kronor per lovtillfälle även
om lovet går över ett månadsskifte.
Under sommarlovet tas avgift ut enligt Västerås stads maxtaxa. För mer information, se broschyren
Regler och avgifter för förskola och fritidshem i Västerås på www.vasteras.se under rubriken Barn och
utbildning.
Öppen fritidsverksamhet och lovverksamhet bedrivs till och med halvårsskiftet det år barnet slutar
årskurs 6 i grundskolan.
Underskrift
Datum

Vårdnadshavare

PuL. För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system. För att kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare information komma
att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Du kan begära att få ett registerutdrag
över de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriv till Grundskolenämnden i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är personuppgiftsansvarig.
Uppgifter i IT-system omfattas normalt av offentlighetsprincipen och det innebär att de flesta uppgifter som lämnas på denna blankett kan lämnas ut som
allmän handling om någon begär att få se dem, utom i de fall uppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslagens regler.

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Kontaktcenter
Förskola och skola
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

E-post
kontaktcenter@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se

