
BARN- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

BILAGOR TILL ANSÖKAN SIDA
 

1 (1) 
OM GODKÄNNANDE ATT ANORDNA FRISTÅENDE 
VERKSAMHET 

 
 
 
 

Bilagor till ansökan e-postas till: 
 

barn-utbildning@huddinge.se 
 

 
 
 
Bilagor till Ansökan om godkännande att anordna fristående verksamhet skall e-postas till barn- och utbildningsförvaltningen i 
god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att komplett ansökan inkommit till förvaltningen är förvaltningens strävan att 
utredningstiden skall vara högst 6 månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga. 
Sökandes förutsättningar prövas genom bedömning av ansökningshandlingar, intervju med den/de sökande samt 
referenstagning. Lokalernas ändamålsenlighet bedöms enligt kraven som anges i 2 kap. 35 § Skollagen (2010:800) samt utifrån 
intentionerna i Lpfö-98 rev 2010. 
 
 
 

 

Bilagor Bilaga nr 
Registreringsbevis för F-skatt 1 
Registreringsbevis från Bolagsverket 2 
Hyreskontrakt 3 
Ekonomisk kalkyl för första verksamhetsåret/gäller pedagogisk omsorg i vissa fall 4 
Referenser för huvudman 5 
Rutiner vid sjukdom, ledighet/gäller endast pedagogisk omsorg 6 
Verksamhetsidé/verksamhetsplan * delges förskolenämnd inför beslut 
Beskriv verksamhetens vision, mål, dagsrutiner, barnsäkerhet, krishantering, 
brandskyddsarbete, smittskydd- och hygienrutiner, städrutiner, pedagogiska miljö och 
dokumentationsarbete. 
Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med; normer och värden, utveckling 
och lärande samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Lpfö-98 rev.2010 
Beskriv arbetet med; barn i behov av särskilt stöd samt modersmål 8 kap. 9-10 §§ Skollagen 
(2010:800), samverkan med hemmet, forum för samråd och utvecklingssamtal 3 kap. 4 §, 4 
kap. 12-14 §§ Skollagen (2010:800), barnens inflytande över utbildningen 4 kap. 9 §, 14 § 
Skollagen (2010:800), det systematiska kvalitetsarbetet 4 kap. 3 § Skollagen (2010:800), 
klagomålshantering 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800), barngruppens sammansättning och 
storlek 8 kap. 8 § Skollagen (2010:800) personalens kompetensutveckling och insikter i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten 2 kap. 34 § Skollagen (2010:800), förskolechefens 
utbildning och erfarenhet 2 kap. 9, 10 och 11 § Skollagen (2010:800), bemanning 2 kap. 13-14 §§ 
Skollagen (2010:800). 

7 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) 8 
Skalenliga ritningar av lokalen 9 
Godkännande/utlåtande från fristående brandkonsult gällande lokalens lämplighet/gäller 
pedagogisk omsorg i vissa fall 

10 

Kopia på bygglovshandlingar 11 
Kopia på anmälan av lokal 12 
Kopia på anmälan av livsmedelsverksamhet 13 

 
 
 
 

 

POSTADRESS 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kvalitetsavdelningen 
141 85  HUDDINGE 

BESÖKSADRESS 

Gymnasietorget 1 
Huddinge 

TELEFON OCH TELEFAX 

08-535 300 00 
08-535 360 02 

WEBB OCH E-POST 

barn-utbildning@huddinge.se 
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR 
212000-0068 
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