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Anmäl om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och 
ditt barn har behov av plats på förskola eller fritidshem vid 

eventuell stängning av förskola, skola och fritidshem 

För mer information se sida 2 

Barn/Elev 1 
 
Barn/Elev 2 
 
Barn/Elev 3   

 

 
Mitt/mina barn har idag inte plats på fritidshem, men vid en eventuell stängning av skolan kommer 
vi att behöva plats under perioden skolan är stängd 

 

Vårdnadshavare 1 

   Jag bekräftar att jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet 

   Jag intygar att det inte finns en närstående eller annan person som kan ha omsorg om mitt/mina barn 

 

Vårdnadshavare 2 

   Jag bekräftar att jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet 

   Jag intygar att det inte finns en närstående eller annan person som kan ha omsorg om mitt/mina barn 

 
 

Ifylld och undertecknad blankett kan mailas till rektorforskola@orebrowaldorf.se eller 
rektor@orebrowaldorf.se alternativt lämnas in personligen till skolans kansli eller förskolans kontor. 

 

Ankomstdatum (fylls i av verksamheten) 

Förnamn Efternamn Barnet/eleven har idag plats på 

 Förskola       Fritidshem 
Förnamn Efternamn Barnet/eleven har idag plats på 

 Förskola       Fritidshem 
Förnamn Efternamn Barnet/eleven har idag plats på 

 Förskola       Fritidshem 

Elev 1, för- och efternamn Elev 2, för- och efternamn 

Inom samhällssektor (se sida 2) Mina nuvarande arbetsuppgifter (se sida 2) 
 

Underskrift Namnförtydligande Datum  

Inom samhällssektor (se sida 2) Mina nuvarande arbetsuppgifter (se sida 2) 
 

Underskrift Namnförtydligande Datum  
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Information 
Förskolor, grundskolor och fritidshem kan komma att stängas  

Landets förskolor, grundskolor och fritidshem kan komma att stängas på grund av coronaviruset. Personer 
som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att få fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina 
barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall.  

Arbetar du i samhällsviktig verksamhet och har barn i förskola eller skola som har behov av plats vid 
eventuell stängning av förskola och grundskola? 

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i kritiskt läge vill vi veta om du som 
har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats 
för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola. 

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en 
anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller båda vårdnadshavare i varsin blankett för samma 
barn/elev om båda vårdnadshavare har samhällsviktig funktion. 

Vem bedömer och beslutar? 

Det är arbetsgivaren som ska bedöma om arbetsuppgifterna är av samhällsviktig funktion. Ytterst är det 
huvudmannen som beslutar om vem som kan erbjudas omsorg vid en eventuell stängning. 

Information om behandling av personuppgifter 

Örebro Waldorfskola och Waldorfförskolan Viljan behandlar dina personuppgifter i syfte att säkerställa 
plats på förskola och fritidshem vid eventuellt beslut om stängning av förskolor, skolor och fritidshem, med 
stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 

 

Samhällssektor Exempel på viktiga samhällsfunktioner 
Energiförsörjning Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, 

produktion och distribution av bränslen och drivmedel. 
Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, 

värdepappershandel. 
Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri. 
Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för 
djur och människor. 

Information och 
kommunikation 

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala 
medier. 

Kommunalteknisk 
försörjning Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning. 

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, 
tillverkning av livsmedel. 

Offentlig förvaltning Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, 
diplomatisk och konsulär verksamhet. 

Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tull-kontroll, 
gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet. 

Socialförsäkringar Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. 
Transporter Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik. 

 

 


