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SCHEMA FÖR BARNETS NÄRVARO 
I FÖRSKOLAN 

Sida 

1(1) 

Skickas till: 

Sandvikens Kommun 
Kunskapsförvaltningen 
811 80 Sandviken 

Barnets uppgifter 
Namn Personnummer 

Förskola 

Namn Personnummer 

Förskola 

Vid samma tid varje vecka, fyll i endast 1 vecka. Start- och slutvecka måste anges.

Schemat gäller fr o m vecka t o m vecka
 Vecka 

Fyll i veckonummer 

Måndag 
Klockslag från-till 

Tisdag 
Klockslag från-till 

Onsdag 
Klockslag från-till 

Torsdag 
Klockslag från-till 

Fredag 
Klockslag från-till 

Lördag 
Klockslag från-till 

Söndag 
Klockslag från-till 

Schemat inlämnat av 
Ort Datum 

Vårdnadshavare 

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Kunskapsnämnden i Sandvikens kommun som är 
personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr. 

http://www.sandviken.se/gdpr
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