Ansökan skickas till
Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81 Haninge

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg
Enligt skollagen 25 kap § 10

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och bidrag finns att läsa på kommunens hemsida www.haninge.se.
Grund- och förskolenämnden beslutar om godkännande och bidrag. Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt
Personuppgifts-lagen (PuL).

Huvudman

Organisationsnummer / personnummer

Namn, huvudman
Organisationsform
Adress
Telefon, dagtid (inkl. riktnummer)

Postnummer
Telefon, mobil

Ort

E-post

Kontaktperson eller ombud till huvudman
Namn, kontaktperson eller ombud
Telefon, dagtid (inkl. riktnummer)

Telefon, mobil

E-post

Bilagda handlingar eller personbevis som styrker huvudmannens rättskapacitet
F-skattebevis med eventuell arbetsgivareregistrering

Bolagsordning, stiftelseurkund, föreningsstadgar eller motsvarande

Registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen

Verksamhetens inrikning

Beskriv och bifoga:
Styrdokument som verksamheten grundar sig på.
Förutsättningar för verksamheten.
Organisation av verksamheten.
Övergripande inriktning och mål för verksamheten.
Hur verksamheten kommer att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.
Intagningskriterier.

Värdegrund

Beskriv och bifoga: hur ni i verksamheten kommer att arbeta med skollagens och läroplanens värdegrund.

Inflytande

Beskriv och bifoga: hur ni i verksamheten kommer att arbeta med barns och föräldrars inflytande.

Utveckling och lärande

Beskriv och bifoga: hur ni i verksamheten kommer att arbeta med och följa utveckling och lärande.

UBF44 2014-09-17 ES

Kompletterande dokument gällande verksamhetens inriktning som ska bifogas till ansökan
Verksamhetsbeskrivning/verksamhetsplan.
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Krisplan.
Plan vid försvunna barn.
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Platsantal

Beräknat antal barn

Eventuella avdelningar

Ålderssammansättning

Lokal

Beskriv och bifoga:
Planerad verksamhet, namn.
Planerad start, datum.
Adress, postnummer, postadress.
Telefonnummer.
Hyreskontrakt/överenskommelse bifogas om verksamheten ska bedrivas i annan lokal än hemmet.
Protokoll från radonmätning.
Lokalyta i kvm.
Planering för utemiljön.

Kompletterande dokument gällande lokaler som ska bifogas till ansökan

Skalenliga ritningar där disposition av verksamheten anges.
Vid behov bygglovshandling.
Kopia av anmälan till Södertörns- Miljö och Hälsoskyddsförbund gällande verksamhetens livsmedelshantering.
Utlåtande från fristående brandkonsult.
Plan för barnsäkerhetsrond.

Pedagogiskt ansvarig
Namn

Kompetens

Utbildning

Erfarenhet

Anställningsbevis och utbildningsbevis bifogas ansökan samt utdrag från polisens brottsregister.

Övrig personal

Planerat antal personal i barngrupp, omräknat i heltider
Övrig personal, exempelvis administration, kök och städ

Ekonomi
Översiktlig kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret.

Underskrift – Ansökan ska följa Haninge kommuns riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. Efter det att en komplett ansökan

inkommit är det förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst tre månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga.

Underskrift, behörig firmatecknare

Namnförtydligande
Datum

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning
(behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till
följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
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Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Bilagor – checklista för handlingar som bifogas till ansökan om godkännande och bidrag
Bilagor som ska kompletteras inom en månad efter påbörjad handläggning är markerade *.

Bilaga

Bilaga nr.

F-skattebevis med eventuell arbetsgivareregistrering
Registreringsbevis från Bolagsverket
Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan*
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Handlingsplaner för krishantering och försvunna barn*
Skalenliga ritningar, där verksamhetsdisposition anges
Bygglov i förekommande fall*
Utdrag från polisens brottsregister
Kopia på anmälan till Södertörns- Miljö och Hälsoskyddsförbund för hantering av livsmedel*
Eventuellt godkännande från fristående brandkonsult*
Plan för barnsäkerhetsrond*
Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret
Examensbevis för pedagogiskt ansvarig*
Tagit del av tystnadsplikten och anmälningsplikten
Ansvarsförsäkring*
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Anställningsbevis och examensbevis för pedagogiskt ansvarig*
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