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Ansökan om godkännande av enskild
pedagogisk verksamhet
Ansökan skickas till:

Ankomstdatum (ifylles av bildningsförvaltningen)

Bildningsnämnden
Box 706
572 28 Oskarshamn

Ansökan avser

(Markera ett alternativ)

enskild förskola
enskilt fritidshem
enskild pedagogisk omsorg
utökning av antalet platser i befintlig verksamhet
byte av huvudman

Ansökan

(ifylles av bildningsnämnden)

Godkännes
Avslås
Datum för godkännande:
Underskrift handläggare:

Uppgifter huvudman
Namn

Personnummer/Org,nr

Organisationsform

Bankgironummer/Postgironummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon arbete

Telefon mobil/hem

Ort

E-postadress

Uppgifter verksamheten
Verksamhetens namn

Etableringsområde för verksamheten

Planerat startdatum för verksamheten

Öppethållande för verksamheten

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Ort

Huvudmannens kontaktperson/ombud
Telefon, kontaktperson/ombud

E-postadress, kontaktperson/ombud
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Beskrivning av verksamheten

Hänsyn ska tas till skollagen kap 8, FN:s barnkonvention, Lpfö-98/16.
(Kan lämnas på separat bilaga)

Beskriv sökandes vision för verksamheten i förhållande till skollagen och läroplanernas samtliga delar.
Av beskrivningen ska även framgå:
-

om verksamheten kommer att bedrivas med konfessionella inslag eller pedagogisk inriktning.

-

vid konfessionella inslag, redogör även för de konfessionella inslagen i utbildningen.

Beskrivning av barn/elevgrupps sammansättning och storlek (kan lämnas på separat bilaga)
Av beskrivningen ska framgå hur sökande avser förhållas sig till verksamhetens lokala förutsättningar såsom
barn/elever med annat modersmål, behov av särskilt stöd, ålder med mera.

Beskrivning av lokaler (Kan lämnas på separat bilaga)
Beskriv hur sökande ser till att verksamhetens lokaler och utemiljö samt utrustning är säkra och ändamålsenliga.
Av beskrivningen ska även framgå vilka rutiner som finns för städning och att säkerställa en säker och tillgänglig miljö
för barnen.
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Beskrivning av organisation och kompetens hos ledning och personal

Skollagen 2kap . Ett krav för godkännande är att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och
god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses

Av beskrivningen ska det framgå hur sökande som huvudman kommer:
-

organisera ledningen

-

säkerställa att förskolechef/rektor får möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

-

skapa förutsättningar för personalens kompetensutveckling

-

följa skollagens krav på registerkontroll

-

uppfylla anmälningsplikt och tystnadsplikt

Följande handlingar ska bifogas ansökan:
1. Registreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet
2. Budget för verksamheten
3. Handlingsplan för barnens säkerhet
4. Intyg från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
5. Intyg från Brandmyndigheten
6. Vid hantering av livsmedel krävs intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll

Anmälningsskyldighet
Om de förhållanden som godkännandet grundas på förändras så att det inte längre finns förutsättningar för godkännandet måste
detta utan dröjsmål anmälas till Oskarshamns Kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla
ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om godkännande vilar på oriktiga grunder har kommunen rätt att ompröva
godkännandet.

Underskrift
Datum
Underskrift

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas
enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

