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Uppgifter om barnet 

Uppgifter om nuvarande förskola 

Namn Avdelning Telefonnummer 

Uppgifter om vårdnadshavare 

☐ Gemensam vårdnad   ☐  Ensam vårdnad

Vårdnadshavare 1, namn Vårdnadshavare 2, namn 

Adress Adress 

Telefon Telefon 

Samtycke 

Underskrift 

Behov av tolk 

Bifoga journalkopior eller sammanfattning till ansökan som anger diagnos, beskrivning av 
barnets språkliga förmågor, språkliga utveckling och vilka insatser som hittills varit aktuella 
samt eventuell övrig information som kan vara av vikt. 

För- och efternamn Personnummer 

Båda vårdnadshavarna ska samtycka för att barnet ska erbjudas placering i språkförskolan. 

☐JA, vi samtycker till språkförskola ☐NEJ, vi samtycker inte till språkförskola

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

☐NEJ ☐JA, ange språk:
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Ansökan skickas till 

Logoped 
Sjögårdens förskola 
Hjalmar Söderbergs väg 16 
291 45 Kristianstad 

 

Återkoppling på ansökan sker via remissvar från förskolans logoped. På Kristianstads Kommuns 
hemsida kan du läsa mer om placering i språkförskola http://www.kristianstad.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrera: Nej.   Delegeringsbeslut: Nej.   Gallras: Ja i närarkiv, efter 3 år. 

 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig 
begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och 
missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på 
www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din 
personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Datum 
  

Underskrift logoped 

Telefon: 
  

Namnförtydligande 
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