Barnkort förskola
Barnets uppgifter
Namn
Adress
Personnummer
Föräldrarnas
uppgifter

Mammans, eller sammanboende med
pappan
(vårdnadshavare 1)

Pappans, eller sammanboende med
mamman
(vårdnadshavare 2)

Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Telefon hem
Arbetsplats
Telefon arbete
Mobiltelefon
E-postadress
vårdnadshavare 1
E-postadress
vårdnadshavare 2
Annan anhörig eller bekant som vi kan ringa om någon av ovanstående inte går att nå, och som får hämta
barnet om det behövs.
Namn
Telefon hem
Telefon arbete
Mobiltelefon
Vårt barn är allergiskt mot:_________________________________________________________________
Annan sjukdom/medicinering:_______________________________________________________________
Vårt barn äter annan kost ex. veg:___________________________________________________________
Annan viktig information eller andra önskemål som förskolan bör känna till:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vårt
Vårt
Vårt
Vårt

barn
barn
barn
barn

är vaccinerat mot stelkramp
får åka i personals bil
får åka buss med chaufför
får följa med kompis hem om vårdnadshavare meddelar detta






ja
ja
ja
ja






nej
nej
nej
nej



Jag godkänner att Vejbystrands förskola lägger ut bilder på vår hemsida, där mitt barn kan komma att
medverka. **
Ja __ Nej __



Jag godkänner att Vejbystrands förskola presenterar bilder på sociala medier (facebook) där mitt barn
kan komma att medverka. **
Ja __ Nej __



Jag godkänner att Vejbystrands förskola fotograferar/filmar mitt barn i pedagogiskt syfte och publicerar
det på vår lärplattform Vklass. Gå in på Vklass inställningar och klicka för om ditt barn har fotoförbud
eller ej. Detta fotoförbud gäller då endast i Vklass.**
Ja __ Nej __



Jag godkänner att Vejbystrands förskola ENDAST presenterar bilder enligt följande
önskemål:_______________________________________________________________________

** Vejbystrands skola och förskolas fotohantering
Vejbystrands skola och förskola har en hemsida och en facebooksida. För att kunna presentera bilder
där barn medverkar, behöver vi målsmans godkännande. På hemsidan och vår facebooksida strävar vi
efter att presentera översiktliga bilder. Bilderna kommer inte att förknippas med några namn som kan
bidra till enskild identifiering av individ.
Annan foto/filmning i vår verksamhet används för pedagogisk dokumentation via Vklass och på
föräldramöten och läggs ej ut externt.
______________________________________________________________________________
Jag ansvarar som vårdnadshavare att ta del av all information om mitt barn via Vklass. Vid inskolning
får vårdnadshavare en inloggning via skolans administratör.
Ja __

Ort och datum: ________________________________

Underskrift Vårdnadshavare 1

Underskrift Vårdnadshavare 2

___________________________________

___________________________________

