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Anmälan om anhöriguppgift för förskolebarn
och information publicering bilder
Var vänlig fyll i nedanstående uppgifter och lämna till förskolepersonalen
Personuppgifter för barnet
Barnets namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Förskola

Avdelning

Personuppgifter för vårdnadshavare

Ort

Namn vårdnadshavare 1

Telefonnummer

Mobiltelefon

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post

Namn vårdnadshavare 2

Telefonnummer

Mobiltelefon

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post

Vårdnad (kryssa i rätt ruta)
Enskild vårdnad, ange namn på vårdnadshavaren:
Gemensam vårdnad
Vårdnadshavares behov av tolk vid kontakt

Vårdnadshavaren har behov av tolk vid kontakt med verksamheten:

Ja, ange på vilket språk:
Nej
Var god vänd!

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Övriga kontaktpersoner (om förskolan inte kommer i kontakt med vårdnadshavare)
Ange namn på personen och vem personen är (t.ex. farmor, granne etc.)

Telefonnummer

Ange namn på personen och vem personen är (t.ex. farmor, granne etc.)

Telefonnummer

Tillgång till internet samt medgivande till publicering
Tillgång till internet i hemmet (kryssa i lämplig ruta):

Ja
Nej
Inom våra verksamheter publiceras regelbundet bilder och filmer i pedagogiskt syfte för att informera om och
synliggöra det arbete som sker. Publiceringen kan ske på många olika sätt, till exempel via webbsidor,
lärplattform, sociala medier eller via trycksaker. Bilder som publiceras är endast av övergripande karaktär där
barn/elever inte ska kunna identifieras. Om verksamheterna vill publicera andra typer av bilder kommer
samtycke att inhämtas.
Tagit del av informationen

Övriga upplysningar (något särskilt som förskolan bör känna till om barnet)

Ovanstående personuppgifter kommer av Familje- och utbildningsnämnden att behandlas enligt
datainspektionsförordningen (GDPR) till stöd för personuppgiftsregistrering och statistik.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan hämtas på www.engelholm.se
Datum

Vårdnadshavares underskrift

Datum

Vårdnadshavares underskrift
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