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Löa Skola Ekonomisk  Förening Exp 0580-301 00  Orgnr:  716453-2025  
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Barnets namn: Barnets personnr: 

Utdelningsadress: Postnummer/ort: 

Barnets mobiltel: Hemkommun: 

Ansöker:  

Förskolan Trollebo   Förskoleklass   Grundskola  Årskurs __ 

Skolbarnomsorg/Fritids   Skolskjuts  

 

Placering önskas from datum: 
Inskolningsdatum Trollebo önskas from: 

 

Uppgift förälder 1   Vårdnadshavare 

Namn: Personnr: 

Utdelningsadress: Postnummer/ort: 

Tel bostad: Mobil: Tel arbete: Epost: 

 Samtycker till att den andre föräldern (som ej är vårdnadshavare) deltar vid:                       Samtycker till att den andre förälderns sambo/maka/make/partner deltar vid: 

Utvecklingssamtal             Daglig info             Föräldramöten             Utvecklingssamtal             Daglig info            Föräldramöten  

                                                                                                                                                                                                                        
 

Uppgift förälder 2   Vårdnadshavare 

Namn: Personnr: 

Utdelningsadress: Postnummer/ort: 

Tel  bostad: Mobil: Tel arbete: Epost: 

Samtycker till att den andre föräldern (som ej är vårdnadshavare) deltar vid:                       Samtycker till att den andre förälderns sambo/maka/make/partner deltar vid: 

Utvecklingssamtal             Daglig info             Föräldramöten             Utvecklingssamtal             Daglig info            Föräldramöten  
 

   
Övriga upplysningar: 

 
 
       (vänd) 
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   Båda föräldrarna är vårdnadshavare (VH)  
Merparten av alla föräldrar har gemensam vårdnad även om de inte bor tillsammans med barnet. Båda VH har samma rätt att 
få tillgång till uppgifter om sitt barn. Om föräldrarna är tveksamma till om de har gemensam eller ensam vårdnad kan 
uppgiften fås genom skatteförvaltningens folkbokföringsregister. På vissa ställen i läroplanen talas om ”föräldrar” istället för 
”vårdnadshavare”. Avsikten med att använda ordet föräldrar i läroplanen är att betona att båda föräldrarna har intresse för 
och omsorg om sina barn, även om bara den ena av dem har den rättsliga vårdnaden.  

   En förälder som inte är vårdnadshavare  
Om en icke VH önskar information som innehåller sekretesskyddade uppgifter skall samtycke lämnas från VH innan uppgifter 
kan lämnas till den efterfrågande föräldern. I varje situation där det är frågan om att lämna ut uppgifter om personliga 
förhållanden görs en bedömning av om det skulle innebära men för den enskilde om uppgifterna lämnas ut. Uppgifter om ett 
barns sociala förmåga, t.ex. relationer till kamrater och VH bedöms vara av sådan karaktär att VHs samtycke behövs innan 
dessa röjs. Om VH motsätter sig kontakter mellan icke VH och förskola,/skola ska förskolan/skolan vid en pågående tvist, följa 
VHs anvisningar om hur umgängesrätten ska ske.                                                                                                                                 
Förskolans/skolans (F/S) initiativ vid utvecklingssamtal och vid F/S hälsoteam (BHT/EHT)                                  

När det gäller utvecklingssamtal ska information enligt Skollagen 11 kap 15-16 §§ ges till den eller de som är vårdnadshavare. 
Det innebär att vid gemensam vårdnad ska den VH som inte har barnet boende hos sig, på F/S initiativ hållas underrättad och 
erbjudas att delta i utvecklingssamtalet. Vid ensam vårdnad kan VH samtycka till att även den andre föräldern, som inte är 
VH, får delta i utvecklingssamtal. Även vid BHT/EHT kan VH samtycka till att en förälder som inte är VH deltar. VH kan även 
ge sitt samtycke till att någon annan än förälder är med vid träffar med F/S. För att någon utomstående ska närvara vid 
träffar ska båda VH vara överens om detta. Vid föräldramöten eller andra sammankomster i vår regi är det alltid 
verksamhetschef/rektor som tar det avgörande beslutet om utomståendes närvaro. VHs samtycke är här endast rådgivande. 
 

När du vill placera ditt barn i Löa Friskola (Skola/Fritidshem/Förskola) Fyll i och lämna in ansökan hos oss. Närmare 

startdatum tillkommer fler blanketter.  Som förälder bestämmer du själv vilken skola ditt barn skall gå i. Men då 

hemkommunen har det yttersta ansvaret för ditt barns skolplikt måste även en ansökan ske till din hemkommun. 

Blankett finns på din hemkommuns hemsida. OBS! De som bor i Ljusnarsbergs kommun lämnar schema både till oss 

och kommunen men inkomstuppgiften endast till kommunen då de fakturerar för er 

barnomsorg/skolbarnomsorg. 

InfoMentor.  Löa skolas skoladministrativa plattform för skola, fritidshem.                                                               

Förskolan använder sig av TYRA.                                                                                                                     

Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter vid förskole/skolstart. 

Skolskjuts. Skolskjutsschemat samt uppsamlingsplatser planeras utifrån avstånd och färdväg. Tider och uppsamlingsplatser 

meddelas inför varje terminsstart i InfoMentor.           

Föräldrainsatser. Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar till att vi kan 

ha en fin utemiljö och trivsam innemiljö. Det gör vi genom två storstädningsdagar per läsår samt två utearbetsdagar. 

Om man har barn både i skolan och förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det 

utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att 

delta så beslutade styrelsen att fakturera de som ej deltar. Beloppet för utebliven föräldrainsats är 900kr/tillfälle, som mest 

2800 kr under ett läsår. Skolverket har inga invändningar mot kostnaden eftersom det finns ett alternativ till att betala.                       

Fruktpeng för skolelever   (frivilligt men måste avanmälas till skolans expedition)                                                                                                                                         

Skolan serverar frukt till eleverna varje dag mot att föräldrarna står för kostnaden som i nuläget är 175kr/termin 

  Jag har tagit del av ovanstående information samt bekräftar ansökan: 

  Underskrift vårdnadshavare 1 

Ort och datum: Underskrift: 

  Underskrift vårdnadshavare 2: 

Ort och datum: Underskrift: 
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