Skolförvaltningen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande
fristående förskola, fristående fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
Ansökan avser

Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Utökning av befintlig
verksamhet

Redovisning av planerad omfattning av verksamheten
Verksamhet

Antal avdelningar/grupper

Antal platser

Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg

Utökning av befintlig verksamhet
Enhetens namn

Antal avdelningar/grupper

Antal platser

Undertecknad har tagit del av villkoren för godkännande och förbinder sig
som behörig firmatecknare att tillse att verksamheten fortlöpande uppfyller
de villkor som Härnösands kommun ställer enskild förskola, fritidshem eller
pedagogisk omsorg. Godkännandet kan återkallas om villkoren inte längre
uppfylls, eller om verksamheten på annat sätt missköts.
Namnunderskrift, behörig firmatecknare

Ort och datum
Namnförtydligande

Fullständig ifylld ansökan med tillhörande bilagor insändes till:

Härnösands kommun, Skolförvaltningen, 871 80 Härnösand

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datorsystem
och används för ärendets hantering. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen
(PUL).
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Skolförvaltningen
871 80 Härnösand

Johannesbergshuset
Brunnshusgatan 4

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

skolforvaltningen@harnosand.se

0611-34 89 30

5576-5218

Sida
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Härnösands kommun
Skolförvaltningen

1. Huvudman
Huvudmannens namn

Organisationsform

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postadress

Telefon inkl riktnummer

Mobiltelefon

e-postadress

2. Kontaktperson
Kontaktpersonens namn

e-postadress

Telefon inkl. riktnummer

Mobiltelefon

3. Verksamhet
Namn på planerad verksamhet

Planerat startdatum

Adress

Postadress



Registreringsbevis, bolagsavtal, föreningens stadgar, stiftelseförordnande eller
annat bevis som styrker vilken verksamhet som skall bedrivas och i vilket
namn bifogas.

4. Planerad omfattning av verksamheten
Verksamhet
Förskola
Fritidshem
Pedagogisk
omsorg

Antal avdelningar/grupper

Planerad åldersindelning

Antal barn
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Skolförvaltningen

5. Pedagogisk idé/verksamhetsidé
Beskrivning av verksamhetens inriktning

6. Verksamhetens personal
Ange nedan vilken kompetens/utbildning som verksamhetsansvarig har

Utbildning/kompetens

Tjänstgöringsgrad

Tid i barngrupp

Ange nedan vilken kompetens/utbildning som personalen har/kommer att ha

Utbildning/kompetens

Tjänstgöringsgrad

Tid i barngrupp

7. Lokaler

En förutsättning för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan
pedagogisk omsorg är att verksamheten har ändamålsenliga lokaler. Ge en
kort beskrivning av lokalen nedan. Bifoga ritning och i förekommande fall
hyreskontrakt och/eller bygg- och marklov.

8. Finansieringsplan/ekonomisk kalkyl

En ekonomisk kalkyl där intäkter och kostnader för det första
verksamhetsåret skall inlämnas i form av en bilaga till ansökan..

