Ansökan

Skol- och fritidsförvaltningen

Om förändrad
vistelsetid vid
föräldraledighet

Barnets namn

Personnummer

Förskola/skola som barnet går på
Förändrad vistelsetid önskas fr.o.m. (ÅÅMMDD)

Förändrad vistelsetid önskas t.o.m. (ÅÅMMDD)

Förälder

Förälder

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Arbetsplats eller skola

Arbetsplats eller skola

Omfattning studier/arbete dagtid

Omfattning studier/arbete dagtid

25 %

50 %

75 %

Tar ut föräldrapenning

100 %

Ja

Nej

Bifogar intyg på arbete eller studier

Övrigt %
ange:

25 %

50 %

Tar ut föräldrapenning

75 %

100 %

Ja

Övrigt %
ange:

Nej

Bifogar intyg på arbete eller studier

Intyg på arbete/studier från båda föräldrarna ska bifogas för att ansökan ska vara komplett

Underskrift/er (vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna skriva under)
Datum

Jag är ensam vårdnadshavare

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar till oss på denna blankett registreras och behandlas av Helsingborgs stad i enlighet med bestämmelserna i
den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med att behandla personuppgifterna är att kunna handlägga ditt aktuella ärende. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Helsingborgs stad.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: https://helsingborg.se/personuppgifter

Fylls i av ansvarig handläggare
Förändrad vistelsetid vid föräldraledighet beviljas

Blanketten lämnas till administratören
på förskolan/skolan

Förändrad vistelsetid vid föräldraledighet avslås

Dokumentägare
AJ

Uppdaterad
22-05

Regler vid föräldraledighet
Om du får ett till barn och är föräldraledig, får ditt äldre barn behålla sin förskoleplats och sitt tidigare
schema i 2 månader efter att det nya barnet har fötts. Efter det har det äldre barnet rätt till 15 timmar i
veckan under resten av föräldraledigheten.
Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet behöver du göra en ansökan om
förändrad vistelsetid. Båda föräldrarna ska också lämna in intyg på sin sysselsättning till förskolan.
Ansökan och intyg ska lämnas in och godkännas innan barnets tider ändras. Barnets tider kommer att
bli utifrån föräldrarnas arbets- eller studietider.
Arbeta under föräldraledighet
Om du kommer att arbeta ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur mycket
du arbetar och under vilken period. Om du är egenföretagare ska du lämna in ett registreringsbevis
från Bolagsverket.
Studera under föräldraledighet
Om du ska studera, ska studierna vara CSN-berättigade eller SFI, svenska för invandrare. Du ska
lämna in ett antagningsbesked där det framgår omfattning och tidsperiod samt ett schema för
studierna. Du kan även behöva komplettera med ett nytt intyg under studierna där det framgår att
studier fullföljs för att fortsätta få ha förändrad vistelsetid.
Föräldrapenning
Tänk på att om du studerar eller arbetar heltid, på dagtid, så har du inte alltid rätt till föräldrapenning.
Vi informerar Försäkringskassan om ditt barn har förändrad vistelsetid och du tar ut föräldrapenning.
Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete
eller studera.
Se forsakringskassan.se för mer information om föräldrapenning.

Om du har frågor om ansökan om förändrad vistelsetid vid föräldraledighet
Helsingborg Kontaktcenter
Chatt på helsingborg.se
Mejl: kontaktcenter@helsingborg.se
Telefon: 042-10 50 00
Besök: Stortorget 17

