Plats i fritidshem vid arbetslöshet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-07 § 63 att fritidshemsplats ska erbjudas barn till arbetslösa,
som erbjuds tillfälliga arbeten med kort varsel.
Avgift betalas motsvarande den som betalas för lovfritids, vid max 5 tillfällen/månad. Om antalet dagar överstiger
5 tillfällen/månad ska vanlig maxtaxa för fritidsbarn debiteras. Aktuella avgifter finner du på webben:
torsby.se/avgiftbarnomsorg.
Aktuell inkomstuppgift ska vara inregistrerad.

Barnet
Namn

Personnummer

Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Närvaro
Aktuell månad

Ange datum för närvaro

1.

4.

2.

5.

3.

6 dagar eller mer

Underskrift av vårdnadshavare
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift av personal vid fritidshemmet
Namnteckning

Ort och datum
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Namnförtydligande

Skicka blanketten till

Internet

Torsby kommun
Se nästa sida
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Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Kansliet för förskoleverksamhet

Telefon

E-post

Torsby kommun, 67. Kansliet för förskoleverksamhet,

0560 – 161 61

forskolekansliet@edu.torsby.se

685 80 Torsby
(Samtliga förskolor och familjedaghem samt fritidshemmen vid förskolan Solbacken och förskolan Prästkragen)

Holmesskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 64. Holmesskolans kansli, 685 80 Torsby

0560 - 162 33

holmesskolan@edu.torsby.se

Kvistbergsskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 215. Kvistbergsskolans kansli, 680 60

0564 - 477 00

kvistbergsskolan@edu.torsby.se

(Fritidshem Holmesskolan)

Sysslebäck
(Fritidshemmen vid Aspeds skola, Kvistbergsskolan, Oleby skola, Stölletskolan och Östmarks skola)

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:
Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Plats i fritidshem vid arbetslöshet
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, adress, personnummer, mobiltelefon
Handläggare, personal fritidshem, ekonomiavdelningen
Gallras vid inaktuellitet
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den
personuppgiftsansvarige, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr
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