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Ansökningsblankett för barnomsorg på obekväm arbetstid
Tyresö kommun tillhandahåller barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga omsorg under tid då förskola och
fritidshem inte erbjuds. Se sida 3 för information kring vilka villkor som gäller.
Barnets för- och efternamn

Personnummer

Barnets för- och efternamn

Personnummer

Vårdnadshavare

Personnummer

E-postadress

Telefon

Vårdnadshavare

Personnummer

E-postadress

Telefon

Beskrivning av behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
Här beskrivs hur familjesituationen ser ut (om sökande är sammanboende eller ensamstående och om barnen i
så fall bor växelvis hos vårdnadshavarna på visst sätt.) Vidare ges en kort beskrivning av sökandes arbete och
uppgift om hur många timmar i genomsnitt per månad det finns behov av barnomsorg. Redovisa både arbetstid
och restid.
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Natt- och helgomsorg i hemmet gäller 22:00-05:00 mån-fre samt helger:
I Tyresö utförs omsorgen av en barnvårdare som kommer till barnet i dess hem, och önskar därför att
vårdnadshavare ger förslag på person.
Finns det någon person som ni har förtroende för och som skulle kunna anställas för uppdraget? Det får inte vara
någon nära släktning eller minderårig person.
Namn:

Telefon:

Ansökan ska styrkas med följande:
 Arbetsgivarintyg
 Arbetsschema
 Intyg från arbetsgivaren om att det inte går att ordna arbetstidsbyte
Ansökan skickas per post eller mailas till Barn- och utbildningsförvaltningen

Vårdnadshavares underskrifter:
_________________________________________________________________________________

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens verksamhetssystem enligt dataskyddsförordningen. Dina och
dina barns lämnade personuppgifter används för att kunna handlägga din ansökan samt för att följa upp och utveckla verksamheten.
Du har rätt att få information om hur dina uppgifter hanteras. För mer information, se www.tyreso.se/gdpr
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Information om barnomsorg på obekväm arbetstid
Enligt skollagen 25 kap. 5§ ska kommunerna sträva efter att tillhandahålla omsorg under tid då förskola och
fritidshem inte erbjuds. För Tyresö kommuns förskolor och fritidshem gäller så kallade ramtider inom vilka
verksamheterna vid behov ska ha öppet. Dessa ramtider är 06:30-18:30. Om vårdnadshavares arbetstid och restid
ligger utanför dessa ramtider kan omsorg enligt nedanstående regelverk erbjudas.
Omsorg tillhandahålls för barn från 1 år till och med sista fredagen i juni det år barnet fyller 13 år. Vårdnadshavare
och barn ska vara folkbokförda i Tyresö kommun.
Behovet av omsorg ska styrkas genom arbetsgivarintyg där det framgår att sökande för närvarande inte kan byta sina
arbetstider (till arbete dagtid). Arbetsschema ska bifogas. Även uppgift om restider till och från arbetet ska framgå i
ansökan.
Sammanboende vårdnadshavare måste båda styrka att de har arbetstider då förskola och fritidshem inte erbjuds.
Ytterligare ett skäl till att bevilja då båda vårdnadshavarna är sammanboende kan vara att den ena pga sjukdom eller
resa är oförmögen att ta hand om barnet/barnen. Varje vårdnadshavare gör då en varsin ansökan.
Omsorg upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov. Vårdnadshavares situation ska vara sådan att
behov av omsorg behövs vid minst 4 tillfällen per månad.
Omsorg beviljas med ett visst antal timmar per månad (högst 160 timmar per månad). Omsorg beviljas maximalt upp
till 6 månader, därefter måste en ny ansökan göras och behovet prövas på nytt.
Handläggningstiden är 2 månader.
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