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RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM
ANSÖKAN
För att kunna erbjuda en plats bör ansökan göras i så god tid som möjligt
eftersom utbildningskontorets handläggningstid kan vara upp till 4 månader. Ankomstdatum
för ansökan räknas som ködatum. I ansökan måste man ange datum när man vill att
inskolningen ska börja. Blanketter finns på utbildningskontoret, förskolorna och på
kommunens hemsida www.herrljunga.se. Ange gärna flera ansökningsalternativ.

PLATS I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM
Plats erbjuds barn
- som har fyllt 1 år
- vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller
- som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver verksamheten som stöd i sin
utveckling, eller
- som på grund av förälders sjukdom eller funktionshinder behöver tillsyn, dock högst
15 timmar/vecka om inte läkarintyg påvisar större behov.
- Allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år.
Förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per
vecka – dock inte det barn föräldraledigheten gäller.

TURORDNING







Ansökan om plats enligt 8 kap, 5-6 §§ skollagen.
Ansökan om plats enligt 8 kap, 7 § skollagen. (Barn i behov av särskilt stöd).
Ansökan om byte av barnomsorgsplats med bakgrund av att annat syskon i ålder 1-5
år är placerad i annan förskola/DBV (Ködatum = första ansökningsdatum*)
Ansökan om byte av barnomsorgsplats. (Ködatum=det datum man ansöker om
överflyttning).
Ansökan om plats för barn folkbokförda i kommunen
Ansökan om plats för barn folkbokförda i annan kommun

* Gäller om föräldrar vid första placering anger att de önskar byte av barnomsorgsplats.
Om ett antal barn, i åldrarna 1-5 år, placeras samtidigt erbjuds syskon i första hand samma
ställe.
Platsgaranti erbjuds alla föräldrar som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen vid
föräldraledighet för yngre syskon. Plats garanteras på samma förskola eller familjedaghem
vid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med placering i
augusti/september.
Om förälder ej svarat skriftligt på ett platserbjudande trots påminnelse, återkallas platsen.
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ALLMÄN FÖRSKOLA
Alla 3-5 åringar i kommunen erbjuds plats i allmän förskola. Den allmänna förskolan
”erbjuder alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och förbättrar därmed
barnens möjligheter till lärande och en positiv utveckling”. Den skall organiseras och
samordnas med övrig förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 525 timmar/år och
följer grundskolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar.
Barn som redan är inskrivet i förskola eller familjedaghem
De som endast använder 15 timmar per vecka debiteras inte någon avgift under terminstid.
För barn som är placerade mer än 15 timmar per vecka reduceras den faktiska avgiften med
37,5 % under skolans terminstid. Övrig tid, ungefär juni - augusti, gäller ordinarie avgift om
platsen inte sägs upp. Platsen ska sägas upp två månader i förväg. Vid önskemål om ny plats
efter eventuell uppsägning kan kommunen inte garantera plats vid samma förskola.
Från och med 1 augusti 2013 kan du som är föräldraledig eller arbetssökande välja att
placera ditt barn som är 3, 4 eller 5 år i allmän förskola. Den allmänna förskolan följer
skolans läsårstider, vilket innebär att barnet är hemma vecka 44, jullov, februarilov, påsklov
och sommarlov. En plats i allmän förskola är avgiftsfri. Önskar du placering under loven
debiteras full avgift under sommarlovet.
Barn som inte är inskrivet i förskola eller familjedaghem
De tre-femåringar som är utan omsorg erbjuds under terminstid allmän förskola vid
kommunens förskolor. Vår strävan är att erbjuda plats så nära hemmet som möjligt, om inte
föräldrarna önskar annat.

INSKOLNING
Den individuella inskolningen beräknas ta från 3 dagar upp till 2 veckor.
Under de första dagarna av inskolningsperioden skall förälder eller annan vårdnadshavare
närvara.
Inskolningstiden är avgiftsbelagd.

ÖPPETTIDER
Förskolorna och familjedaghemmen är öppna dagtid efter behov ca 06.00 – 18.00. I början
och slutet av dagen sker samverkan mellan förskola och fritidshem och barnet kan behöva
byta avdelning.
I vissa fall kan ett behov av förlängd omsorgstid förekomma. För detta finns riktlinjer på
kommunens hemsida.

VISTELSETID
Praktisk tillämpning
Barnets vistelsetid skall alltid schemaläggas. Barnets tid i förskolan eller
familjedaghemmet/fritidshemmet är den tid då föräldrarna arbetar eller studerar inklusive
restid. Därför skall båda föräldrarnas arbetstid framgå av schemat. Ibland kan ytterligare tid
beviljas för att barnet ska få kontinuitet i sin vistelse. Detta beslutas av förskolechef.
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Blanketter finns på utbildningskontoret, på förskolorna och familjedaghemmen samt på
kommunens hemsida.
Grund för placering
Vistelsetiden begränsas av vårdnadshavares arbetstid/studier inklusive restid. Omsorg
erbjuds inte då en av föräldrarna är ledig.
Om snittschema lämnas skall detta baseras på omsorgsbehovet under normal arbetsperiod
och kan inte innefatta t ex semester eller lov.
Vid varaktig ändring av vistelsetiden lämnas nytt vistelseavtal till avdelningen 14 dagar innan
ändringsdatum.
Tillfälliga ändringar rörande vistelsetiden avtalas med personalen.
Omsorgstiden för barn till arbetslösa föräldrar och föräldralediga är max 15 timmar/vecka.
Barn som behöver stöd i sin utveckling, eller har en förälder som är sjuk eller har en
funktionsnedsättning erbjuds 15 timmar/vecka. Behövs ytterligare tid ska detta styrkas av
läkarintyg och avgörs i varje enskilt fall av förskolechef.
För de barn som är placerade 15 timmar/vecka på förskola gäller att förskolechef terminsvis,
i samråd med föräldrar och personal, beslutar om hur tiden förläggs över veckan. Variation
på enheten medges.
Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen nyttjas under
enstaka dagar, dock högst fyra dagar per år enligt schema.
Under fyra veckor varje sommar, vanligtvis under perioden vecka 27 – 31, är barnomsorgen
helt stängd. För de familjer där båda föräldrarna arbetar dessa veckor, erbjuds jouröppen
barnomsorg vid någon av kommunens förskolor. Detta behov måste anmälas senast 31/5.
Om behov uppstår efter detta datum, kontakta avdelningen eller familjedaghemmet.
Återkallande av plats
Kommunen kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning om placering inte nyttjas enligt
överenskommet schema på 2 månader.
Förälders sjukdom
Vid förälders sjukdom bedömer föräldern sin förmåga att ge omsorg till sitt barn. Rätten att
utnyttja förskoleplatsen 15 tim/vecka = 3 tim/dag finns alltid. Efter 8:e sjukskrivningsdagen
krävs ett kompletterande sjukintyg som styrker förälders oförmåga att ge omsorg till eget
barn.
Vid havandeskapspenning får barnet lämnas enligt schema.
Vistelsetiden för barn till förälder med sjukbidrag/sjukpension styrs av barnets och familjens
behov och överenskommes med förskolechef i varje enskilt fall.

Barns sjukdom
Vi följer hygienprojektet HYFS rekommendationer vid barns sjukdom. Denna information
lämnas ut vid inskolning, finns på hemsidan samt kan erhållas på Utbildningskontorets
expedition.
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RIKTLINJER FÖR FRITIDSHEM
ANSÖKAN
För att kunna erbjuda en plats bör ansökan göras i så god tid som möjligt eftersom en
placering innebär en viss handläggningstid. Ankomstdatum för ansökan räknas som
ködatum. I ansökan måste man ange datum när man vill att inskolningen ska börja.
Blanketter finns på utbildningskontoret, fritidshemmen och på kommunens hemsida
www.herrljunga.se.

PLATS I FRITIDSHEM
Fritidshem ska erbjudas för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola
i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Fritidshem ska även erbjudas elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling i form av fritidshemsplacering.
Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det är eleven fyller 13 år.

TURORDNING
Ansökan om plats enligt 14 kap, 5 §
Ansökan om plats enligt 14 kap, 6 §

ÖPPETTIDER
Fritidshemmen är öppna dagtid efter behov ca 06.00 – 18.00. I början och slutet av dagen
sker samverkan mellan förskola och fritidshem och eleven kan behöva byta avdelning.
I vissa fall kan ett behov av förlängd omsorgstid förekomma. För detta finns riktlinjer på
kommunens hemsida.

VISTELSETID
Praktisk tillämpning
Elevens vistelsetid skall alltid schemaläggas. Elevens tid i fritidshemmet är den tid då
föräldrarna arbetar eller studerar inklusive restid. Därför skall båda föräldrarnas arbetstid
framgå av schemat.
Blanketter finns på utbildningskontoret, på fritidshemmen samt på kommunens hemsida.
Grund för placering
Vistelsetiden begränsas av vårdnadshavares arbetstid/studier inklusive restid. Omsorg
erbjuds inte då en förälder är ledig.
Om snittschema lämnas skall detta baseras på omsorgsbehovet under normal arbetsperiod
och kan inte innefatta t ex semester eller lov.
Vistelsetiden på fritidshem är de tider som gäller de dagar eleven går i skolan.
Vid varaktig ändring av vistelsetiden lämnas nytt vistelseavtal till avdelningen 14 dagar innan
ändringsdatum.
Tillfälliga ändringar rörande vistelsetiden avtalas med personalen.
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Om en elev behöver fritidshemsplats av fysiska, psykiska eller andra skäl som anges i 14 kap,
6 § Skollagen ska ansökan göras oavsett om eleven redan innehar en fritidshemsplats eller
inte. Beslut fattas av rektor.
Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen nyttjas under
enstaka dagar, dock högst fyra dagar per år enligt schema.
Under fyra veckor varje sommar, vanligtvis under perioden vecka 27 – 31, är barnomsorgen
helt stängd. För de familjer där båda föräldrarna arbetar dessa veckor, erbjuds jouröppen
barnomsorg vid någon av kommunens förskolor. Detta behov måste anmälas senast 31/5.
Om behov uppstår efter detta datum, kontakta fritidshemsavdelningen.
Återkallande av plats
Kommunen kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning om placering inte nyttjas enligt
överenskommet schema på 2 månader.
Förälders sjukdom
Vid förälders sjukdom övergår elevens fritidshemsplats till en garantiplats efter 7 dagar om
inte läkarintyg styrker omsorgsbehovet.

GARANTIPLATS
Elever till arbetslösa föräldrar och som går på fritidshem, har efter ansökan möjlighet att
erhålla en ”garantiplats”.
En garantiplats innebär att eleven får en vilande placering vid fritidshemmet. Denna
placering är avgiftsfri. När behov av barnomsorg uppstår (t.ex. vid anställningsintervju,
timvikariat med mera) finns möjlighet att mot dagavgift utnyttja platsen. Vid regelbundet
utnyttjande av platsen, övergår garantiplatsen efter överenskommelse till en ordinarie
placering.

LOVPLATS
Lovplats erbjuds för elever 6-13 år under lov och studiedagar. En dagavgift uttages enligt
taxa.
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AVGIFT FÖR FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM OCH
FRITIDSHEM
Taxa
FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM
Procent av månadsinkomst
Barn
Procent
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4 0%
Det yngsta barnet räknas som barn 1.
FRITIDSHEM
Procent av månadsinkomst
Elev
Procent
Barn 1
2%
Barn 2
1%
Barn 3
1%
Barn 4 0%
Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Maxavgift/månad
1.260 kr
840 kr
420 kr
0 kr

Maxavgift/månad
840 kr
420 kr
420 kr
0 kr

Avgiften för 3 - 5-åringar reduceras under skolans terminer med motsvarande 37,5 % av
faktisk avgift.
Avgiften är en fast månadsavgift och tas ut 12 månader om året från och med första
inskolningsdatum.
Avgiften grundar sig på uppgifter om familjens bruttoinkomst.
Högsta bruttoinkomst per månad, som avgift beräknas på, är 42.000 kr.
Blöjor ingår ej.
Debiteringsmässigt sker sexåringars övergång från förskola till fritidshem den 1 augusti.
Avgift debiteras per månad. Barnomsorgsavgiften förfaller till betalning i slutet av månaden.
Betalning sker för innevarande månad. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt
gällande bestämmelser. Om avgiften för två månader förfallit och räkningarna fortfarande är
obetalda, skickas meddelande till räkningsmottagaren och berörd förskolechef/rektor om
avstängning av platsen med en månads varsel. Fastställs och påbörjas avbetalningsplan inom
denna tid, kvarstår barnomsorgsplatsen så länge avbetalning sker enligt upprättad plan. Om
avstängning av plats verkställs, måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan
erbjudas.
Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Det innebär att föräldrar som har
anställning/studier med ferier eller ledighet får betala även om barnet under denna tid inte
nyttjar platsen.
Möjlighet finns till betalning via autogiro.
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Avgift för enstaka dagar
Avgift för enstaka dagar, för barn inskrivna i fritidshem, debiteras vid korta och tillfälliga
perioder, företrädesvis vid garantiplats och lovplats. Avgiften är lika med 1/20 av taket på
maxtaxan.
Kompetensutvecklingsdagar
Taxan inkluderar att samtlig verksamhet inom barnomsorgen stänger för
kompetensutveckling och planering upp till fyra dagar per år. Besked om dag meddelas
senast två månader i förväg.
Avdrag på avgiften
Om barnomsorgsplatsen inte får användas, t ex vid dagbarnvårdares sjukdom eller
oplanerad stängning av förskolan/fritidshemmet, görs avdrag på månadsavgiften. Avdraget
är 1/20 för varje dag som barnet inte kunnat nyttja sin plats. Avdrag görs inte om annat
alternativ har erbjudits.

Avgift för barn med syskon på föräldrakooperativ
Barn med placering på föräldrakooperativ likställs med kommunalt placerade barn vid
avgiftsberäkningen. Avgift för barn placerat på föräldrakooperativ betalas dit enligt
kooperativets stadgar och finns syskon i kommunal barnomsorg betalas den avgiften till
kommunen.
Avgiftsbefrielse/reducering
Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis lovdagar,
semester eller sjukdom eller om barnet har kortare vistelsetid än vad schemat visar.
Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar betalas ingen avgift för
tid som överstiger dessa 30 dagar.
Barn i behov av särskilt stöd
För barn som anvisats plats i barnomsorgen enligt 8 kap 7 § skollagen erläggs avgift för
vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.
För barn som anvisats plats i fritidshem enligt 14 kap 6 § tas avgift ut enligt taxa.
Avgiftspliktiga personer
För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande oberoende om
barnet/barnen är gemensamma eller inte.
Vid gemensam vårdnad då båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg kan avgiften
delas mellan vårdnadshavarna och två fakturor gå ut. Avgiften beräknas på respektive
hushålls inkomst, varför varje platsinnehavare måste lämna inkomstuppgift. På en särskild
blankett skall vårdnadshavarna då ange att de vill ha delad faktura. Båda vårdnadshavarna
ska underteckna blanketten. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxavgift.
Om vårdnadshavarna inte vill ha delad faktura bestäms avgiften efter inkomsten i det
hushåll där barnet är folkbokfört.
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Inkomstuppgift
Inkomstuppgift skall lämnas
- innan placeringen påbörjas
- när familjens inkomst ändras
- efter begäran från utbildningskontoret minst en gång/år.
När inkomsten förändras skall ny anmälan göras inom en månad. Ändring görs vid
nästkommande månadsskifte. Tillfällig ändring, kortare än två månader, påverkar inte
avgiften.
Uppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Medvetet felaktiga uppgifter kan leda till
avstängning. Inkomsten kan komma att kontrolleras hos berörda myndigheter och avgiften
kan ändras, även retroaktivt. Högsta avgift debiteras om inkomstuppgift inte inlämnas efter
uppmaning.
Avgiftsgrundande inkomst
Den avgiftsgrundande inkomsten är föräldrarnas aktuella bruttoinkomst av anställning eller
annat förvärvsarbete, oavsett om barnen är gemensamma.
Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av Försäkringskassan
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.
Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för underhållsbidrag som erläggs enligt dom
eller avtal.
Till den avgiftsgrundande inkomsten räknas också ett antal ersättningar och bidrag.
Detta räknas som inkomst:
 lön och arvoden
 sjuk- och föräldrapenning
 arbetslöshetsersättning
 familjebidrag i form av familjepenning
 pensionsförmåner
 vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 % av beloppet )
 arvodesdelen av familjehemsersättning
Detta räknas ej som inkomst:
 barnbidrag
 bostadsbidrag
 statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 handikappersättning
 livränta
 barnpension
 socialbidrag
 underhållsbidrag
 utbildningsbidrag
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Ändrade familjeförhållanden
Ändrade familjeförhållanden kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Vid förändring
räknas ny inkomst från det datum föräldrarna har gemensamma/skilda bostäder. Ändring av
taxa gäller från och med följande månad. Flyttningsdatum ska kunna styrkas.

UPPSÄGNING
Av föräldern
Uppsägningstiden är två månader.
Avgift betalas under hela uppsägningstiden och räknas från den dag den skriftliga
uppsägningen inkommit till Utbildningskontoret.
Om platsen inte utnyttjas under uppsägningstiden har kommunen möjlighet att placera ett
nytt barn i verksamheten utan att göra avdrag på avgiften.
Plats i barnomsorgen får behållas, som längst, till och med vårterminen det år barnet fyller
tretton år.
På grund av arbetslöshet
Vid förälders eller annan vårdnadshavares arbetslöshet får platsen i förskola eller
familjedaghem behållas efter anställningens upphörande, men högst 15 timmar/vecka.
Detta gäller inte barn i fritidshem då de redan deltar i en pedagogisk verksamhet om minst
15 timmar/vecka.
På grund av föräldraledighet
Vid föräldraledighet får platsen i förskola eller familjedaghem behållas, men högst 15
timmar/vecka.
Detta gäller inte barn i fritidshem då de redan deltar i en pedagogisk verksamhet om minst
15 timmar/vecka.
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