
ANNAN AKTIVITET UTANFÖR 
FRITIDSHEMMET 

   Avvikelse från placeringstider 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Om ett barn, som är inskrivet i fritidshem i Tingsryds kommun, deltar i verksamhet utanför fritidshemmet kan 
barnet inte samtidigt ha placering på fritidshemmet. 

Personal ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Detta innebär att vårdnadshavare 
ansvarar för barnet under den tid barnet lämnar fritidshemmet tills det återkommer dit, oavsett om barnet går 
själv från fritidshemmet eller ej. 

Barnuppgifter 
Barnets förnamn och efternamn Barnets födelsedata 

Placerad på fritidshem 

Uppehåll i placeringstiden 

 Mitt barn får gå ifrån placeringstiden på fritidshemmet

för annan aktivitet

Från och med vecka Till och med vecka År 

Veckodag 

Från och med klockan Till och med klockan 

Gäller med undantag för veckorna 

Från och med vecka Till och med vecka År 

Veckodag 

Från och med klockan Till och med klockan 

Gäller med undantag för veckorna 

Underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

Vårdnadshavares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning 
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