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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG 
Fristående förskola, fritidshem, annan pedagogisk 
omsorg 

Blanketten används vid nystart 
 eller utökning 
 

 

  Ansökan skickas till 

Ansökan avser fristående  Flens kommun 

❏ Förskola  Barn-, utbildning- och 

❏ Fritidshem  kulturförvaltningen 

❏ Annan pedagogisk omsorg  642 81 FLEN 

 
Huvudman  

Namn Personnummer 

Organisationsnummer  Bankgiro 

Adress E-postadress 

Postnummer Ort Telefon, dagtid 

 
Verksamhet 

Verksamhetens namn Öppethållande 

Planerat startdatum E-postadress 

Adress Telefon 

Postnummer Ort 

Huvudmannen kontaktperson/ombud E-postadress, kontaktperson/ombud 

 Telefon, kontaktperson/ombud 

 
Följande beskrivningar ska bifogas ansökan: 

1. En beskrivning av verksamhetsidén, pedagogisk inriktning samt hur ni ska arbeta för att 
tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet.  

2. En beskrivning av hur ni ska arbeta för att garantera barnens säkerhet.  
3. En beskrivning av barngruppens sammansättning och storlek.  
4. En beskrivning av kö- och placeringsrutiner samt avgiftssystem.  
5. En beskrivning av hur ni ska hantera kosten, tillagnings- eller mottagningskök, specialkoster 

etc. 
6. En beskrivning av verksamhetsledningen. Pedagogisk chef ska anmälas med namn och 

examen innan verksamheten startar/utökas. Utländska utbildningar ska vara validerade. 
7. En beskrivning av personalens utbildning och kompetens samt antalet anställda omräknat i 

heltidstjänster.  
8. En beskrivning av lokaler och utemiljöer. Bifoga ritningar.  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
 

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 5854-6045 flens.kommun@flen.se 
Flen 
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Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

1. Registerbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet.  
2. Verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet samt utdrag ur belastningsregistret. 
3. Utdrag ur belastningsregistret för huvudman och i förekommande fall anställd personal. 
4. Budget/översikts kalkyl (kostnader och intäkter) för det första verksamhetsåret/efter 

utökning. 
5. Handlingsplan för barnens säkerhet 
6. Ritningar över lokaler och utemiljö 
7. Utlåtande från bygg-, miljö-, och räddningsförvaltningen om lokalens lämplighet 

 
 
Skollagen, läroplanerna LPfö98 och Lgr11 samt Skolverkets allmänna råd kommer att vara 
vägledande vid bedömning av verksamhetens kvalitet. 
 

 
Underskrift 
Ansökan ska göras i god tid innan verksamhetens beräknas starta/utökas. Ansvarig är medveten om 
sina skyldigheter utifrån skollagen. Uppgifterna i ansökan är offentliga.  
 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 
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642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 5854-6045 flens.kommun@flen.se 
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