Välkommen med
din ansökan till Förskolan Vingen.
Eftersom det brukar vara fler som anmäler sitt barn till Vingen än vi har platser för, så är det
bra att anmäla intresse tidigt. Vingen har en egen kö, och det är anmälningsdatumet som avgör
var man hamnar i kön.
I samband med ansökan vill vi informera om att förskolan Vingen är en fristående förskola, där
Råslätts Församlingsgemenskap (RFG) är huvudman.
Vingen är en förskola med kristen inriktning. Det innebär:
•

Alla familjer är välkomna med sina barn till förskolan, oavsett tro eller livsåskådning.

•

Vi som arbetar här delar den kristna tron med varandra och finns tillgängliga för att möta
barnens livsfrågor och att förmedla kontakt med församlingen - förskolans huvudman till
familjerna.

•

Vi använder oss av Bibelns berättelser för att arbeta med värdegrunden och för att ge
barnen hopp inför framtiden.

•

När barnen samtalar med oss om tro och livsfrågor, så är det viktigt för oss att visa att det
är ok att tro på olika sätt, men vi berättar också hur vi själva tror om de undrar.

•

Barnen möter bön när vi ber bordsbön och i samband med bibelberättelser. Vi sjunger
ibland sånger med ett kristet budskap. Barnen deltar själva i bönen/sången när de vill. Men
alla visar respekt när någon ber/sjunger.

Hör gärna av er om ni har frågor.

(Lämnas till förskolan i samband med ansökan)

VI HAR INFORMERATS OM FÖRSKOLANS
KRISTNA INRIKTNING OCH VAD DEN
INNEBÄR, ENLIGT OVAN.

Barnets namn

Ort			Datum

Vårdnadshavares Underskrift

Ort			Datum

Vårdnadshavares Underskrift

Postadress				Telefon		E-post			Bankgiro		Organisationsnr
Havsörnsgatan 127, 556 11 JÖNKÖPING

072-253 67 80

rektor@vingen.nu		

5601-3451

82 60 01-1617

Ankomstdatum
(Fylls i av Förskolan)

Ansökan för placering på

Förskolan Vingen
BARNET
Tilltalsnamn (Förnamn)

Efternamn

Gatuadress

Personnummer

Postnummer

Postadress

VÅRDNADSHAVARE
Förnamn

Efternamn

Telefon

Förnamn

Efternamn

Telefon

ÖVRIGA BARN I FAMILJEN
Förnamn

Födelseår

Förnamn

Födelseår

Förnamn

Födelsår

Förnamn

Födelseår

TILLSYNSBEHOV:

SPRÅK

ÖNSKAT STARTDATUM

ե 15 timmar/vecka
ե Mer än 15 timmar/vecka

Språk som talas i hemmet (förutom svenska)

Placering önskas från (datum)

ÖVRIGT
Övriga uppgifter förskolan som är bra för förskolan att veta:

UNDERSKRIFT
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta

Ort				Datum

Underskrift

Ifylld ansökan lämnas till förskolan. Förskolan Vingen sparar era uppgifter så länge ni står kvar i vår kö och när ert barn blir inskrivet på förskolan. Vi behöver
era uppgifter för att kunna kontakta er vid ledig plats på förskolan. Vi för ej vidare information om er. När barnet slutar gallrar vi enligt kommunens riktlinjer.

Postadress				Telefon		E-post			Bankgiro		Organisationsnr
Havsörnsgatan 127, 556 11 JÖNKÖPING

072-253 67 80

rektor@vingen.nu		

5601-3451

82 60 01-1617

