
Uppsägning av plats i barnomsorgen

Blanketten kan fyllas i på skärmen. Därefter måste den skrivas ut och  
skickas in till en skolexpedition.  
Du kan också skriva ut en tom blankett och fylla i för hand.

bun@mark.se 
www.mark.se/skolexpeditioner 
www.mark.se/barnomsorgsregler

Marks kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
511 80 Kinna

Uppsägningstiden för en plats i barnomsorgen är minst 30 dagar. Tiden räknas från det uppsägningen 
nått kommunen. Under dessa 30 dagar tas avgift ut även om man inte utnyttjar platsen.

Kommer inte att utnyttja lovdagplaceringen följande lovdagar under uppsägningstiden.

PersonnummerBarn 1 namn Placering - förskolans eller fritidshemmets namn

För uppsägning av lovdagsplacering gäller det att meddela senast 14 dagar före lov om lovdag- 
placeringen inte ska utnyttjas under uppsägningstiden. Anmälan kan göras nedan.  
Ej anmälda lovdagar debiteras med 100 kr per dag.

Datum Datum Datum Datum

DatumDatumDatumDatum

Ort Datum Namnunderskrift                Namnförtydligande

PersonnummerBarn 2 namn Placering - förskolans eller fritidshemmets namn

PersonnummerBarn 3 namn Placering - förskolans eller fritidshemmets namn

Ankomstdatum Avgift tom Namnunderskrift                Namnförtydligande

Ifylles av kommunen

Sista dag för placering:
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