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Vanliga frågor och svar om regler för förskola och fritidshem
Kö och placering
Får jag ändra placeringsdatum när jag fått erbjudande om plats?
Ja, du kan få ändra placeringsdatum 1 månad framåt i tiden.
Hur lång är inskolningen för mitt barn på förskolan?
Varje förskola eller förskolechef beslutar om inskolningsrutiner. Tiden för inskolning
varierar mellan 3 dagar och 14 dagar. Kontakta din förskola för besked.
Kan jag skola in mitt barn mitt i sommaren?
Nej, eftersom vissa förskolor har stängt vecka 28 – 31 och övriga endast har jouröppet dessa
veckor, kan inskolning ske tidigast från vecka 32.
Kan jag skola in mitt barn direkt efter nyår?
Nej, inskolning påbörjas i regel inte mellan den 15/12 och trettondedag jul.

Avgift
Vad kostar en plats på förskola eller fritidshem?
Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster, och på barnets schematid och
ålder. Läs mer om avgiften.
Måste man lämna in en inkomstuppgift?
Ja, annars debiteras man högsta avgift. Ändring av inkomst görs enklast på kommunens
hemsida: E-tjänst förskola & fritids.
Hur betalas avgiften?
Faktura för innevarande månad skickas ut omkring den 2:e i varje månad. Vill du betala din
barnomsorgsavgift via autogiro, ring och beställ blankett på Bildningskontoret, tel: 0513 –
174 10, eller anmäl autogiro via din bank.
Får man reducerad avgift under inskolningstiden?
Nej, ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdagen.
Måste jag betala när barnet har ledigt, till exempel på sommaren?
Ja, avgiften betalas 12 månader om året.
Jag har blivit sammanboende och personen är inte barnets förälder, måste jag anmäla
ändrad inkomst?
Ja, den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året oavsett
om barnen är gemensamma eller inte.

Vi har separerat och barnet bor växelvis hos vardera föräldern. Hur blir det med vår avgift?
Antingen beräknas avgiften enbart på bruttoinkomsten i det hushåll barnet är folkbokfört
eller också kan man anmäla att man vill ha delad faktura. Barnet får då två placeringar med
inkomst och schema från respektive hushåll.
Om en förälder inte längre har behov av plats kan avgiften bli högre för den förälder som har
kvar sin plats, dock aldrig mer än maxtaxan, se ”Avgifter i förskola och fritidshem”.
Mitt barn fyller 3 år och har allmän förskola. Vad händer med avgiften?
Från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år reduceras avgiften. Är barnet placerat
15 timmar per vecka (525 timmar per år) och följer grundskolans läsårstider är förskolan
avgiftsfri. Är barnet placerat mer än 15 timmar per vecka är det inte allmän förskola och
avgift debiteras enligt maxtaxa med avdrag för 15 timmar per vecka.

Vistelsetid
Jag är föräldraledig 2 dagar och arbetar 3 dagar i veckan, kan jag lämna barnet på
förskolan hela veckan?
Nej. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på
arbetstiden.
Vad gäller för barnets vistelse om man beviljas havandeskapspenning?
Vid havandeskapspenning får barnet lämnas enligt schema.
Mitt barn är under 3 år och lämnas 15 timmar per vecka på grund av föräldraledighet. Hur
får barnet lämnas om den andra föräldern har semester en vecka?
Med hänvisning att barnet går 3 dagar per vecka får barnet komma, eftersom riktlinjerna
tillåter lämning enstaka dagar då förälder har semester.
Får man lämna sitt barn på förskolan eller fritidshem när någon i familjen har semester
eller är ledig?
Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen utnyttjas
under enstaka dagar, max 5 dagar/år.
Jag har blivit arbetslös. Vad gäller för barnets vistelse?
Barn inskrivna på förskola eller pedagogisk omsorg, i åldern 1 – 5 år, har rätt att behålla sin
plats 15 timmar per vecka. Ytterligare tid kan beviljas för anställningsintervju och möten
med Arbetsförmedlingen. Schemaändring och eventuell inkomständring görs på kommunens
hemsida: E-tjänst förskola & fritids.
Fritidsbarn har inte rätt till fritidshemsplats om en förälder är arbetslös, men platsen kan
övergå till en garantiplats.
Mitt barn ska gå ner till 15 timmar per vecka på förskolan. Får jag välja tiderna?
Överenskommelse om tider görs med förskolepersonalen och det finns tre olika alternativ

finns att välja på: 3 timmar 5 dagar i veckan, 5 timmar 3 dagar i veckan eller 3,45 timmar 4
dagar i veckan. Lokala avvikelser kan förekomma.
Mitt barn går 15 timmar per vecka på förskolan enligt avtal. Kan jag byta eller förskjuta
dessa tider?
Nej, avtalad tid gäller.
Jag arbetar kvällar och nätter. Hur mycket får jag lämna mitt barn på
förskolan/fritidshemmet?
Schema skrivs i samråd med personal och förskolechef.
Jag är sjukskriven. Får jag lämna mitt barn på förskolan och i så fall hur många timmar?
Förskolebarn erbjuds 15 timmar per vecka. Behövs ytterligare tid överenskommes detta med
förskolechef i varje enskilt fall.
För fritidsbarn övergår placeringen i en garantiplats om inte överenskommelse om
placeringstid görs med rektor.
Jag är hemma och vårdar mitt sjuka barn och undrar om jag får lämna det andra barnet på
förskolan/fritidshemmet?
Ja, du får lämna det friska barnet enligt överenskommelse med personalen.
Jag studerar och undrar hur många timmar jag får lämna mitt barn?
Du får lämna barnet den tid som krävs för din studietid samt restid.
En förälder går på friskvård före eller direkt efter arbetstiden, får man lämna barnet på
förskolan eller fritidshemmet?
Nej.
Vad gäller om man arbetar 2 heldagar, får man lämna 3 timmar resterande dagar i veckan?
Tiden får fyllas ut till 15 timmar per vecka från och med höstterminen det är barnet fyller 3
år.
Jag tar ut föräldrapenning. Får jag lämna mitt barn på förskolan 15 timmar per vecka?
Nej, du får inte lämna ett barn samtidigt som du tar ut föräldrapenning för det.
Jag arbetar på ett bemanningsföretag. Hur mycket får jag lämna mitt barn på förskolan?
Du får lämna ditt barn på förskolan de tider som du är i arbete, annars är det 15 timmar per
vecka som gäller.
Jag har obekväm arbetstid (kvällar eller nätter), vilken ”sovtid” godkänns?
Placeringstiden bestäms i samråd med personal/biträdande förskolechef i varje enskilt fall.
Om en stängningsdag infaller på min schemalagda arbetsdag, får jag byta dag?
Det är ok om det fungerar för avdelningen.

Får ett 15-timmarsbarn byta dag om en stängningsdag infaller på en schemalagd dag?
Nej.

Uppsägning och frånvaro
Min 6-åring ska börja förskoleklass till hösten, ska platsen i förskolan sägas upp?
På blanketten som skickas ut vid erbjudande om förskoleklass markerar du om barnet
behöver fritidshemsplats. Förskoleplatsen övergår då till fritidshemsplats. Om barnet enbart
ska ha förskoleklass utan fritidshem, ska förskoleplatsen sägas upp.
Mitt barn har en lovplacering på fritidshem. Vad gäller vid uppsägning?
Vanlig uppsägningstid gäller, det vill säga 60 dagar.
Mitt barn kommer att vara frånvarande en längre tid, får jag behålla platsen?
Platsen får behållas i högst 2 månader vid frånvaro.

