
 

Folkhälsan i Hagalund rf. 

 
Ansökan till Folkhälsans daghem i Hagalund 
Efter beviljad daghemsplats bifogas denna ansökan till dagvårdskontraktet 
 
 

Vi ansöker om daghemsplats fr.o.m. (datum) 
 
 

Vi uppskattar preliminärt att barnet behöver daghemsplats 
t.o.m. (datum) 
 

Önskad dagvårdstid 
 
 

Daghemmet är öppet vardagar 7.00-17.00 

 
Information om barnet 

Barnets samtliga förnamn och efternamn 
 
  

Tilltalsnamn och möjligt smeknamn 
  

Barnets ålder 
  
 

Barnets hemspråk 
 

Barnets hemkommun 
 

Hemadress 
 
 

Postnummer 
 

Postanstalt 
 

Eventuella syskon på daghemmet 
 
 
 

□ Ny ansökan  
□ Barnet återvänder till daghemmet 
                  

Uppgifter om barnets hälsa (t.ex. allergier, medicinering) 
 
 
 
 
 

 
 
Allmänna principer 

Barn som börjar på daghemmet ska vara ett år fyllda. Barnen kan vara i daghemmet tills 
de börjar i förskolan. Daghemmet har inte egen förskola.  
 
Daghemmet har inte möjlighet att erbjuda vård för barn som behöver särskilt stöd ifall 
detta inte kan finansieras skilt. 
 
 
Behandling av ansökningar 
Dagvårdsansökan kan lämnas in tidigast ett år innan dagvårdsplats önskas. Ansökan är i 
kraft ett år från inlämningsdatumet. Ifylld ansökan skickas i pdf-format per e-post till 
fhdagishagalund@gmail.com.  
 
Ansökningarna behandlas av en invalsgrupp utsedd av styrelsen för Föreningen 
Folkhälsan i Hagalund rf.  
Prioriteringsgrunder vid inval: 

- I första hand barn som varit frånvarande från daghemmet en på förhand 
meddelad period, enligt ansökningsordning, tex. under mammas följande 
föräldrarledigt. 

- I andra hand syskon till barn som har plats på daghemmet, enligt 
ansökningsordning 

- I tredje hand alla övriga barn enligt ansökningsordning 
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Daghemmet förbehåller rätten att vid behov prioritera en viss ålders barn för att sörja för 
en lämplig åldersstruktur. Invalsbesluten kan inte överklagas. 
 
Antagning för vår- och höstterminer sker enligt följande: 

o Inval av barn till höstterminen: Ansökningarna ska vara inlämnade senast 
1.5., beslut meddelas senast 15.5. 

o Inval av barn till vårterminen: Ansökningarna ska vara inlämnade senast 
31.10., beslut meddelas senast 14.11. 

o Övriga tider sammanträder invalsgruppen ifall lediga platser uppstår.  
 
Kölista upprätthålls kontinuerligt och ansökande informeras om köläget då ändringar sker. 
Information om köläge samt meddelande om erhållen dagvårdsplats meddelas per e-post 
eller via telefon. 
 
Dagvårdsplatsen ska tas emot genom att underteckna dagvårdsavtalet inom sju dygn från 
det att platsen meddelats per e-post eller telefon ifall man inte kommer överens om annat. 
 
Då familjen reserverar en dagvårdsplats på daghemmet upptas en reservationsavgift, som 

är lika stor som en månads dagvårdsavgift. Om vårdförhållandet inleds som avtalat ersätts 

summan. I fall av eventuell annullering behåller daghemmet reservationsavgiften.  

 
Daghemmets verksamhetsår och vårdavgift  
Vårdavgifterna från 1.8.2020: 
 

 Familjens andel av 
avgiften 

Stöd för privat vård Esbo-tillägget Dagvårdsavgiften 
totalt 

 

Heltidsvård 
 

Barn över 3 år 395 173,95 440 1008,95 

Barn under 3 år 395 173,95 630 1198,95 

 
 

 

Deldag/delvecka 
 

Barn över 3 år 395 173,95 440 1008,95 

Barn under 3 år 395 173,95 630 1198,95 

 
 

Dagvårdsavgift betalas för hela kalenderåret dvs. 12 månader. Om barnet börjar 
dagvården i mitten av en månad, debiteras avgift enligt vårddagar. Om barnet slutar 
dagvården i mitten av en månad, debiteras avgift för hela månaden. 
 
Under semestertider (juli månad, jultid) ordnas dagvård vid behov. En separat avgift kan 
debiteras. 
 
Föräldrarna har möjlighet att ansöka om nedsatt avgift vid längre sjukfrånvaro ifall 
frånvaron varar över 3 månader.  
 
Dagvårdsavgiften faktureras månatligen. Obetald dagvårdsavgift medför rätt till 
uppsägning av vårdavtalet.   
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Familjen har också möjlighet att ansöka om syskontillägg för stöd för privat vård som 
betalas från det andra barnet i familjen, om familjen har fler än ett barn i ett daghem som 
fungerar med stöd för privat vård. Mera information om detta på Esbo stads nätsidor. 
 
 
Giltighetstiden för kontraktet 
 

Uppsägningstiden för dagvårdsplatsen är två kalendermånader beräknat från sista dagen 
på den månaden då uppsägningen gjorts. Vårdrelationen upphör då uppsägningstiden 
utgått. Uppsägningen måste göras skriftligt. 
 

Dagvårdsplatsen kan inte sägas upp för sommarlov eller övriga semestrar. För kontrakt 
som sägs upp efter den 31 mars gäller betalningsskyldigheten t.o.m. den 31 juli. 
 

 
Övriga villkor 
 

För att understödja och upprätthålla dagvårdsverksamheten ordnas ibland till exempel 
talkoarbete eller pengainsamlingsaktiviteter som vårdnadshavarna förbinder sig till att 
delta i. 
 

Daghemmet drivs av lokalföreningen Folkhälsan i Hagalund. Föreningens styrelse består 
huvudsakligen av dagvårdsbarnens föräldrar och därför förutsätts föräldrarna vara 
beredda på att delta i styrelseverksamheten. 
 
GDPR dvs. dataskyddsförordningen är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. För att kunna säkra ditt/dina 
barns utbildning och omsorg behöver daghemmet hantera ditt/dina barns och 
vårdnadshavarens personuppgifter. I samband med avtalet fyller ni ännu i ett 
samtyckesformulär gällande GDPR. 
 

 

Innan kontraktet undertecknas bör åtminstone en vuxen i familjen bli medlem i föreningen. 
Då vårdrelationen upphör fortsätter medlemskapet tills medlemmen själv avslutar det. 
 

Ytterligare information fås av daghemmets föreståndare. 
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Vi godkänner villkoren och ansöker plats för vårt barn från Folkhälsans daghem i Hagalund: 
 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift    Vårdnadshavarens underskrift 
 

 

Information om vårdnadshavare 1 
Förnamn och efternamn 
  

Hemkommun 
 

 Medlem i Folkhälsan 
Hagalund rf 
□ 

Telefonnummer 
 
 

Elpost 
 

Hemadress 
 
 

Postnummer 
 

Postanstalt 
 

 

Information om vårdnadshavare 2 
Förnamn och efternamn 
  

Hemkommun 
 

 Medlem i Folkhälsan 
Hagalund rf 
□ 

Telefonnummer 
 
 

Elpost 
 

Hemadress (lämna tomt ifall samma som ovan) 
 
 

Postnummer 
 

Postanstalt 
 

 

 

 

 

Anmärks av daghemmet: 

Datumen då ansökningen tagits emot 
 
 

Emottaget av 
 

 

Ansökan är i kraft i 1 år från inlämningsdatum.  


