
Anmälan om inskrivning i Piteå 
kommuns förskoleklass 

Barnets namn (förnamn, efternamn) Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX) 

Folkbokföringsadress 

Vårdnadshavare/god man namn Telefon Telefon arbete 

Folkbokföringsadress om annat än eleven E-post

Vårdnadshavare namn Telefon Telefon arbete 

Folkbokföringsadress om annat än eleven E-post

Jag/vi önskar att vårt barn skrivs in i förskoleklass (ange skolenhet och datum) 

Skolskjuts 
Eleven kan få skolskjuts under vissa förutsättningar. Information om skolskjutsregler och e-tjänst för ansökan om 
skolskjuts finns på kommunens webbsida www.pitea.se/skolskjuts. Ytterligare information lämnas av Piteå 
kommuns medborgarservice, 0911-69 60 00. 

Plats i fritidshem om du arbetar eller studerar 
När barnet skrivs in i förskoleklassen får barnet automatiskt en fritidsplats om barnet har en heltidsplats i 
förskola. Om barnet inte behöver en fritidsplats så måste vårdnadshavare säga upp förskoleplatsen, se 
www.pitea.se/sokplats  
Modersmål 

I hemmet pratar en eller båda vårdnadshavarna annat modersmål 
än svenska.  

Ange språk 

Vårdnadshavares underskrift 
Om barnet har två vårdnadshavare (även gemensam vårdnad) krävs bådas underskrift. 
Vårdnadshavare/god man Vårdnadshavare 

Ort och datum Ort och datum 

Blanketten skickas till rektor för önskad skolenhet. Adress, se www.pitea.se/skolor 

Beslut av rektor vid mottagande skola  

☐ Beviljas ☐ Beviljas inte
Motivering: 

Ort och datum Skolenhet 

Rektor, namnteckning Rektors namnförtydligande 

Information 
De personuppgifter du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, 
kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter 
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