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Schema förskola eller fritidshem - 8 veckor 
 
Omfattningen av tillsynsbehovet avgörs av föräldrarnas arbetstid eller studietid. Sovtid på grund av 
skiftarbete får räknas in, samt restid och självstudietid. Lediga dagar för förälder innebär lediga dagar 
för barnet. Om barn i samma familj har olika scheman, ska separata blanketter fyllas i. 
 

Vårdnadshavare  

      

Vårdnadshavarens personnummer  

      

Telefon bostad  

      

Telefon arbete  

      

Adress  

      

Postnummer och ort  

      

Arbetssökande    

   
Ja

         
Nej

 

Föräldraledig  

     
Ja

     
Nej

 

Barnets namn  

      

Personnummer  

      

Barnets namn  

      

Personnummer  

      

Nuvarande placering, förskola och avdelning  

      

Schemat gäller från 
och med 

ÅÅ-MM-DD  

      

Vecka nr.  

      

Datum måndag vecka 1  

      

Vårdnadshavarens namnteckning 

 
Schemat ska motsvara normal närvaro. Går barnet i skola eller förskoleklass ska från- och tilltiden 
anges två gånger per dag om så behövs. Schemat lämnas till personalen på den förskoleavdelning eller 
fritidshemsavdelning där barnet är placerat.  
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Vecka 1 

Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. Vecka 2 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. 

Måndag                         Måndag                         

Tisdag                         Tisdag                         

Onsdag                         Onsdag                         

Torsdag                         Torsdag                         

Fredag                         Fredag                         

Lördag                         Lördag                         

Söndag                         Söndag                         

Summa timmar vecka 1:       Summa timmar vecka 2:       

 

Vecka 3 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. Vecka 4 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. 

Måndag                         Måndag                         

Tisdag                         Tisdag                         

Onsdag                         Onsdag                         

Torsdag                         Torsdag                         

Fredag                         Fredag                         

Lördag                         Lördag                         

Söndag                         Söndag                         

Summa timmar vecka 3:       Summa timmar vecka 4:       

 

Vecka 5 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. Vecka 6 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. 

Måndag                         Måndag                         

Tisdag                         Tisdag                         

Onsdag                         Onsdag                         

Torsdag                         Torsdag                         

Fredag                         Fredag                         

Lördag                         Lördag                         

Söndag                         Söndag                         

Summa timmar vecka 5:       Summa timmar vecka 6:       

 

Vecka 7 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. Vecka 8 Från kl. Till kl. Från kl. Till kl. 

Måndag                         Måndag                         

Tisdag                         Tisdag                         

Onsdag                         Onsdag                         

Torsdag                         Torsdag                         

Fredag                         Fredag                         

Lördag                         Lördag                         

Söndag                         Söndag                         

Summa timmar vecka 7:       Summa timmar vecka 8:       
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