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Skickas till: 
Sandvikens Kommun 
Kunskapsförvaltningen 
811 80 Sandviken 

Förskola 

Ansvarig rektor Telefonnummer 

E-postadress

Barnets namn Barnets personnummer 

Ansökan avser tiden 

 Förskolan har inte tidigare ansökt om tilläggsbelopp för barnet 

 Förskolan har tidigare ansökt om tilläggsbelopp för barnet 
Diarienummer 

Om tilläggsbelopp beviljats tidigare, beskriv hur medlen har använts 

Om tilläggsbelopp beviljats tidigare, beskriv hur medlen har bidragit till barnets progression 



       Sida 
2(2) 

 

 
Redogör för bakgrund till nuvarande ansökan, beskriv barnets behov 
      

 
Dokumenterade åtgärder som är gjorda 

 Pedagogisk utredning (behov) 
 Dokumentation av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (åtgärdsprogram) 
 Medicinsk, psykologisk och/eller social utredning 
 Övriga intyg (logoped, habilitering osv) 

       

 
Beskriv vad tilläggsbeloppet är planerat att användas till utifrån barnets behov 
      

 
Redogör för de faktiska kostnaderna 
      

 
Barnets schema på förskola ska bifogas vid ansökan om personalförstärkning. 

Underskrift rektor 
Ort 
      

Datum 
      

Underskrift 
 
Namnförtydligande 
      
 
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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