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 Utbildningsförvaltningen 

TILLSYNSTIDER 
 

Barnets namn 
 

Personnummer 

            

Förskola/familjedaghem/fritidshem 
 
 
 
      
 

Nya schemat gäller fr o m 
 

 

       

Schemabunden tillsynstid 
OBS! Om schemat gäller för mer än en vecka, ange datum för vecka 1 
 
 
      
Vecka 1 Barnet 

lämnas 
Barnet 
hämtas 

Vecka 2 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Vecka 3 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Måndag             Måndag             Måndag             

Tisdag             Tisdag             Tisdag             

Onsdag             Onsdag             Onsdag             

Torsdag             Torsdag             Torsdag             

Fredag             Fredag             Fredag             

Lördag             Lördag             Lördag             

Söndag             Söndag             Söndag             

Vecka 4 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Vecka 5 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Vecka 6 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Måndag             Måndag             Måndag             

Tisdag             Tisdag             Tisdag             

Onsdag             Onsdag             Onsdag             

Torsdag             Torsdag             Torsdag             

Fredag             Fredag             Fredag             

Lördag             Lördag             Lördag             

Söndag             Söndag             Söndag             

Vecka 7 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Vecka 8 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Vecka 9 Barnet 
lämnas 

Barnet 
hämtas 

Måndag             Måndag             Måndag             

Tisdag             Tisdag             Tisdag             

Onsdag             Onsdag             Onsdag             

Torsdag             Torsdag             Torsdag             

Fredag             Fredag             Fredag             

Lördag             Lördag             Lördag             

Söndag             Söndag             Söndag             
 
Om schemat omfattar mer än 9 veckor använd 2 blanketter 
Övriga upplysningar kan lämnas på en ny sida. 
 
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)  
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet. 
 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och ungdomsnämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran 
om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 
För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden enligt följande: barnochungdomsnamnden@linkoping.se alt 
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping. 
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