
 
 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb  Organisations nr. Giro 
Markaryds kommun 

Box 74 

28522 Markaryd 

Markaryds kommun 

Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 

0433 – 72 000 www.markaryd.se 

 
212000–0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279–5706 

 

        Datum:       

 

ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG 

Ansökan om godkännande samt bidrag: 

 
Sökande huvudman: 

 

Namn:       
 

 

Personnummer:       
 

 

Adress:       
 

 

Telefon bostad:       
 

 

Postnr:       
 

 

Ort:       
 

 

Telefon mobil:       
 

 

Epostadress:       
 

 

Önskat startdatum:        

 

 Planerat antal platser:        varav egna barn:       
 

 

 Bilagor som ska bifogas ansökan: 
 

1. Arbetsplan 
 

2. Utdrag från belastningsregistret för samtliga familjemedlemmar från 15 år. 
 

3. Checklista, som beskriver familjedaghemmets miljö inne och utomhus ur 
barnsäkerhetssynpunkt (se nästa sida) 

 

4. Innehar F-skattesedel    Ja    Nej 
 

5. Innehar Fa-skattesedel     Ja    Nej 
 

6. Ansvarsförsäkring 
 

7. Ekonomisk kalkyl 
 

8. Redovisning av hur föräldraavgift ska betala. 
 

9. Förteckning över de barn som initialt ska ingå i den pedagogiska omsorgen. 
 

10. Förteckning över egna barn som omfattas av Skollagen 8 kap. 5 och 6 §§                   
samt 14 kap. 5 och 6 §§. 

 

 

             ______________________________                                _______________________________ 
    Underskrift                 Namnförtydligande 
 

Ansökan skickas till:  Markaryds kommun 
     Utbildnings- och kulturförvaltningen 
     Box 74 
     285 37 Markaryd 
 
 

http://www.markaryd.se/
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Checklista för enskilt driven pedagogisk omsorg 

 
Sökande intygar att: 

 
 
 
 
 

 
 

 Särskilt lekutrymme finns för barnen 
 

 Brandskyddet är uppfyllt 
 

 Elektriskt material är S-märkt, felfritt och petskyddat. 
 

 El-maskiner, hushållsapparater förvaras oåtkomligt för barnen. 
 

 Mediciner förvaras i låsbart skåp. 
 

 Starka rengöringsmedel, maskindiskmedel, växtskyddsmedel, koncentrerad ättiksyra etc. förvaras på  
för barn oåtkomlig plats och i säkra förpackningar. 
 
  Tobaksvaror och alkohol förvaras oåtkomligt för barn. Rökning får inte förekomma inomhus. 
 

 Spisen har hällskydd och tippskydd. 
 

 Fönster och balkongdörrar är försedda med säkerhetsspärrar. 
 

 Barnsängar och barnstolar är godkända. 
 

 Barnvagnar har effektiva bromsar. 
 

 Giftiga/farliga/allergiframkallande växter förekommer inte. 
 

 Vatten: Säkerhetsåtgärder är vidtagna vid närhet till strand, pool, damm eller dylikt. 
 

 Trafik: Grindar har barnsäkra lås. 
 

 Husdjur finns   Ja   Vad?_________________________    Nej 

http://www.markaryd.se/
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