Søknad om barnehageplass for familier uten norske
personnummer / Application for a kindergaten place for
families without Norwegian social security numbers /
Заява на отримання місця в дитячому садку для
сімей, у яких відсутній норвезький номер соціального
страхування
*Må fylles ut / Поле, обов’язкове для заповнення

1.

E-postadresse / Email / Електронна адреса *

2.

Hvilke barnehager ønsker du å søke plass på? Du kan søke på to enheter. /
Which kindergartens do you want to apply for a place in? You can apply for two
units. / У якому дитячому садку ви бажаєте отримати місце? Можна вказати
два заклади. *

3.

Fra hvilken dato ønsker du plass? / From which date do you need a place? / Вкажіть
день, починаючи з якого ви хочете почати відвідувати садок. *

Eksempel: 7. januar 2019 /Наприклад: 7 січня 2019 року

4.

Fødselsdato foresatt / Birth date guardian / Дата народження опікуна *

5.

Fornavn foresatt / First name guardian / Ім’я опікуна *

6.

Etternavn foresatt / Last name guardian / Прізвище опікуна*

7.

Foresattes kjønn / Guardian's gender / Стать опікуна *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Gutt/Male/Чоловіча
Jente/Female/Жіноча
Annet/Other/Інше

8.

Foresattes adresse / Guardian's address / Адреса опікуна *

9.

Foresattes postnummer / Guardian's zip code / Індекс опікуна *

10.

Poststed / City / Місто *

11.

Foresattes morsmål / Guardian's native language / Рідна мова опікуна *

12.

E-post / Email / Електронна адреса *

13.

Telefonnummer / Phone number / Номер телефону *

14.

Fødselsdato barn / Child's birth date / Дата народження дитини *

15.

Fornavn barn / Child's first name / Ім’я дитини *

16.

Etternavn barn / Child's last name / Прізвище дитини *

17.

Barnets kjønn / Child's gender / Стать дитини *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Gutt/Boy/Хлопчик
Jente/Girl/Дівчинка

18.

Barnets morsmål / Child's native language / Рідна мова дитини*

19.

Er barnet asylsøker? / Are you seeking asylum? / Чи шукаєте ви притулок? *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Ja/Yes/Так
Nei/No/Ні

20.

Er det helsemessige eller andre årsaker hos barnet som kan gi barnet rett til
prioritert plass? / Are there any medical or other reasons that may entitle the
child to a priority place in kindergarten? / Чи є якісь медичні чи інші
причини, через які дитина може претендувати на отримання місця в
дитячому садку першочергово? *
Hvis JA, må dokumentasjon sendes Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks
2300 Torgarden, 7004 Trondheim / If YES, send the documentation to the Department of Early Childhood
and Education in the Municipality of Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim. / Якщо ТАК,
надішліть підтверджуючий документ до Департаменту освіти та дітей дошкільного віку в
муніципалітеті Тронхейма, Postboks 2300, Torgarden, 7004, Тронхейм.

Markér bare én oval./ Оберіть лише один пункт.
Ja/Yes/Так
Nei/No/Ні

21.

Er en av barnets foresatte student? / Is one of the child's guardians a student? / Чи
є хоча б один із опікунів студентом? *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Ja/Yes/Так
Nei/No/Ні

22.

Er en eller begge foresatte deltaker i Introduksjonsprogrammet for flyktninger? / Is
one or both parents a participant in the Introduction Program for refugees? / Чи
беруть участь один або обидва батьки у програмі адаптації для біженців? *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Ja/Yes/Так
Nei/No/Ні

23.

Har barnet søsken som går i barnehage på oppstartstidspunktet? Oppgi i så fall
navn på søsken og i hvilken barnehage. / Does the child have siblings who attend
kindergarten at the time of start-up? In that case, state the names of the siblings
and the which kindergarten(s) they attend. / Чи є у дитини брати або сестри, які
вже відвідують дитячий садок? Якщо так, укажіть імена братів і сестер, а
також садок(-ки), який(-кі) вони відвідують.*

24.

Har du noen kommentarer til søknaden? / Do you have any comments to this
application? / Чи бажаєте ви внести додаткову інформацію у дану заяву?

25.

Jeg bekrefter at Fagenhet for oppvekst og utdanning kan slette min søknad ved
manglende svar. / I confirm that the Department of Early Childhood and
Education can delete my application in the absence of a response. / Я
погоджуюсь із тим, що Департамент освіти та дітей дошкільного віку може
видалити мою заяву у разі відсутності відповіді. *
Markér bare én oval. / Оберіть лише один пункт.
Ja/Yes/Так
Nei/No/Ні

Dette innholdet er ikke laget eller godkjent av Google.

Skjemaer

