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ANSÖKAN TILL FÖRSKOLAN 
 

 

Barnets namn: ............................................... Personnummer: ............................. 

Önskar börja (ange år och månad): ............................................... 

Konfession:   Katolsk   Annan ........................................... 

Moders namn: ...............................................  

Telefon: ............................................... Mail: ............................................. 

Adress:  ............................................... 

Postnummer: ............................................... Ort: .............................................. 

Faders namn: ............................................... 

Telefon: ............................................... Mail: ............................................. 

Adress:  ............................................... 

Postnummer: ............................................... Ort: .............................................. 

Kontaktperson om ej föräldrar kan nås: .................................................................... 

Mitt barn är allergiskt mot ....................................................................................... 

Mitt barn har haft följande barnsjukdomar: 

Ja  Nej 
Kikhosta      

Mässling    

Påssjuka    

Vattkoppor    

Scharlakansfeber   

Annan sjukdom   

 

Mitt barn är vaccinerat mot: 

Ja  Nej 
Polio    

Mässling    

Påssjuka    

Röda hund    
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Med anledning av den nya skollagen behöver skolan inhämta vårdnadshavarens 

medgivande till konfessionella inslag i utbildningen. Vi vill därför förtydliga de 

förhållningssätt och riktlinjer som gäller för verksamheten. 

 

Sankt Thomas skola och förskola vilar på katolsk grund, men är inte bara en miljö för 

katolska barn; den är samtidigt en unik gemenskap i sin mångfald av barn och vuxna 

från olika bakgrunder och konfessioner. Detta innebär en enastående möjlighet att i ord 

och handling förmedla människans unika värdighet och frihet, hennes kallelse till att 

utvecklas och söka kunskap, att ta ställning och ta ansvar.  

Vi erbjuder en god, allsidig och saklig utbildning, där de existentiella och etiska frågorna 

ständigt är närvarande. Undervisningen ska vara förankrad i gedigna ämneskunskaper, 

vila på vetenskaplig grund och utformas utifrån den nationella läroplanen. Barnen och 

eleverna får möta olika etiska och existentiella perspektiv, och de uppmuntras att utifrån 

sitt eget samvete och sina fördjupade ämneskunskaper föra en allt mer nyanserad etisk 

diskussion. 

Utöver den specifika ämnesundervisningen innehåller utbildningen en del konfessionella 

inslag som utformas med respekt för barnens och elevernas individuella frihet, ålder och 

mognad. Alla förutsätts vara med och visa ömsesidig respekt för varandra, men barnen 

och eleverna kan själva välja om de deltar aktivt vid dessa tillfällen. Vi firar och lyfter 

fram de stora kristna högtiderna kring advent, jul, fastan och påsk, och vi framhåller på 

ett grundläggande sätt kristendomen som kulturbärare.  

 

Vi har tagit del av ovanstående information och medger härmed att vårt/våra barn får 

delta i förskolans/skolans verksamhet enligt riktlinjerna ovan. 

 

Datum:    Datum: 

 

.....................................................  ..................................................... 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

 


