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 SCHEMA  
för barnomsorg 
 
Återsändes till: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rådhuset 783 27 Säter 

Räkningsmottagare Personnummer (6 siffror) 

            

Placering 
Förskola Avdelning Avdelning 

                  
Fritidshem Familjedaghem: Dagbarnvårdarens namn 

            

 
Barnets/Barnens namn 

 

 

Förskoleverksamhet Skolbarnomsorg 

Barn 1                   

Barn 2                   

Barn 3                   

Barn 4                   

. 
Schema 
Gäller fr o m 
       

Vecka 1 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag Vecka 2 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag 

Måndag                   Måndag                   

Tisdag                   Tisdag                   

Onsdag                   Onsdag                   

Torsdag                   Torsdag                   

Fredag                   Fredag                   

Vecka 3 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag Vecka 4 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag 

Måndag                   Måndag                   

Tisdag                   Tisdag                   

Onsdag                   Onsdag                   

Torsdag                   Torsdag                   

Fredag                   Fredag                   

Vecka 5 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag Vecka 6 Barnet lämnas Barnet hämtas Närvarotid/dag 

Måndag                   Måndag                   

Tisdag                   Tisdag                   

Onsdag                   Onsdag                   

Torsdag                   Torsdag                   

Fredag                   Fredag                   
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