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Lekparksverksamhet 
Barnets  
personuppgifter 

Efternamn, förnamn och tilltalsnamn 
      

Personbeteckning  
      

Hemadress 
      

Postnummer och postanstalt 
      

Telefon 
      

Språk som barnet behärskar bäst 
 

 Finska    Svenska    Annat, vad?       

Barnets skola  
      

Barnets klass  
      

Lärare  
      

Uppgifter om  
vårdnadshavarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavarens efter- och förnamn 
      

Hemadress, om annan än barnets 
      

Telefon dagtid 
        

E-postadress för meddelanden som skickas till hemmen 
      

Den andra vårdnadshavarens efter- och förnamn 
      

Hemadress, om annan än barnets 
      

Telefon dagtid 
      

E-postadress för meddelanden som skickas till hemmen 
      

Barnets närvaro i 
lekparken  Barnet får gå hem själv, barnet ska gå hem klockan       

 Barnet blir upphämtat från lekparken 

 Barnet får stanna kvar i lekparken på egen hand efter verksamhetstiden 

Barnets hälsotillstånd 
(allergier, sjukdomar, 
läkemedel o.d.) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitt barn behöver stöd 
med följande 

Barnets och familjens 
önskemål gällande 
eftermiddags- och 
semesterverksamheten, 
kontakter o.d. 

Fotograferings-, 
filmnings- och 
publiceringstillstånd 

Fostrans- och utbildningssektorn behöver bildmaterial för kommunikationen på sektorns webbplats och 
intranät, på sociala medier och i trycksaker. 

Enligt personuppgiftslagen ska man för att publicera bilder av en person ha inhämtat samtycke av personen 
ifråga. För minderåriga ges samtycke av deras vårdnadshavare. Vi följer den gällande lagstiftningen vid 
användning och publicering av bildmaterial. Staden betalar inte ut penningersättning för publiceringen.  

Mitt barn får fotograferas och bilderna får publiceras på småbarnspedagogikens 

 webbplats 
 intranät 
 sociala medier 
 trycksaker 

 Mitt barn får inte fotograferas 

 Teckningar och andra alster som mitt barn har gjort får användas för ovan nämnda 
kommunikationssyften 

Jag anmäler till lekparken vilka tider barnet kommer från skolan, barnets frånvaron samt ändringar 

Datum   Vårdnadshavarens underskrift 
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