
 
 
Vistelsetidsschema för  
barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

Ansökan skickas till: 
Flens kommun  
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen 
642 81 Flen 
 

Barnets behov av omsorg på obekväm arbetstid beräknas utifrån vårdnadshavares arbetstid inklusive 
restid. Vistelsetidsschema ska lämnas i samband med erhållande om placering och vid varje varaktig 
förändring av barnets omsorgsbehov samt på begäran av Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. 
Ändring av barnets vistelsetid ska lämnas senast 3 innan förändringen träder i kraft. 
Vistelsetidsschemat gäller från 

Datum 

Uppgifter om barnet 

Namn Perssonnummer 

Vårdnadshavare/Sammanboende 

Namn Personnummer Telefon arbete 

Namn Personnummer  Telefon arbete 

 

 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid 
 inkl. restid 

Sammanboendes arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 1 Fr o m                          T o m Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    

 

 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid  
inkl. restid 

Sammanboendes arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 2 Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    

 

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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 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid 
inkl. restid 

Sammanboendes arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 3 Fr o m                         T o m  Fr o m                          T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    

 

 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid 
inkl. restid 

Sammanboende arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 4 Fr o m                         T o m  Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    

 

 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid 
inkl. restid 

Sammanboendes arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 5 Fr o m                         T o m  Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    
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 Barnets omsorgsbehov Vårdnadshavares arbetstid 
inkl. restid 

 

Sammanboendes arbetstid 
inkl. restid 

Vecka 6 Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m Fr o m                         T o m 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

Söndag    

 
 
Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer 
och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga vistelseschemat. 
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för verksamheten. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på buk@edu.flen.se. Du når vårt 
dataskyddsombud på 0157-430045. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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