REGLER OCH RIKTLINJER
Förskola, fritidshem och fritidsklubb

Utbildnings- och kulturnämnden § 45, 2020-09-23
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Information

Så här säger 8 kapitlet i Skollagen 2010:800:
Erbjudande av förskola
3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt
vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag
(2017:1115).
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år
erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat
följer av 5-7 §§.
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från
och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per
dag eller 15 timmar i veckan.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas
förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ansökan om förskoleplats

Ansökan om förskoleplats fylls i digitalt via Ockelbo kommuns e-tjänst
som finns på www.ockelbo.se.
Lämna in ansökan senast 4 månader innan.
Förskoleplats kan erbjudas tidigast från och med den dag barnet fyller
ett år.
För 3-5 åringar erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka.

Erbjudande och fördelning
av förskoleplats

Så här säger 8 kap i Skollagen 2010:800:
Erbjudande av plats
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra
månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt
stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas
förskola.
Placering vid en förskoleenhet
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära
barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets
vårdnadshavares önskemål.
Riktlinjer i Ockelbo kommun:
1. Barn i behov av särskilt stöd
2. Barn som har syskon ges förtur i mån av plats
3. Byte av förskoleplats, ansökan ska lämnas in senast 28
februari för byte i augusti/september. Övrig tid på året går
aktuell kö före.
4. Aktuell kö
Byte av förskoleplats sker i mån av plats i augusti/september om
ansökan lämnats in senast 28 februari.
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Nyttjande av plats –
närvarotider

Arbete och studier

• Närvarotiden för barnet styrs av vårdnadshavares arbetstid,
studietid samt skälig restid och sovtid,
max 8 timmar, vid nattarbete.
• Schema över närvarotiden ska läggas in och hållas
uppdaterade i Schoolsoft av vårdnadshavare. Ändringar ska
alltid meddelas till förskolan via Schoolsoft eller i direkt dialog
med personalen. Personal och matportioner planeras utifrån
barnens närvarotider. Vid specialkost är detta extra viktigt!
• Rektor eller biträdande rektor kan begära in arbetsschema eller
studieintyg från vårdnadshavare.
• Vid oanmäld sammanhängande frånvaro i 30 dagar betraktas
platsen som uppsagd – platsen förloras och avgift debiteras för
frånvarotiden samt uppsägningstiden.
• Möjlighet kan finnas att lämna barn som har behov av sovtid, på
förskolan före lunch trots att arbetstiden eller studietiden infaller
senare på dagen. Samråd skall ske med personalen på
avdelningen.
• Vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet
(1-5 år) minst 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid,
vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. Gäller ej under
grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet
ledig.
• I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets
vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om
sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.

Nyttjande av plats –
närvarotider

Arbetssökande

Nyttjande av plats –
närvarotider
Föräldraledighet

• Barn 1-5 år som betalar avgift för platsen, har rätt till minst 15
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdagtorsdag 09.00-14.00. Vid arbete gäller vårdnadshavares
arbetstid och skälig restid. Vid lediga dagar gäller grunden för
placeringen tisdag-torsdag 09.00-14.00 oavsett arbete måndag
eller fredag.
• Arbetssökande vårdnadshavare kan vid besök på
arbetsförmedling eller vid anställningsintervju utöka vistelsetiden
i samråd med personalen på avdelningen. Rektor eller
biträdande rektor kan begära in intyg från vårdnadshavare.
Vid föräldraledighet med annat barn gäller nedanstående:
• Barn 1-5 år, har rätt till 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad
tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00.
• I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets
vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om
sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.

Nyttjande av plats –
närvarotider
Studier vid
föräldraledighet

• Vårdnadshavare som studerar under sin föräldraledighet kan
ansöka om utökad vistelsetid för det äldre barnet på förskolan.
Vårdnadshavare ansöker skriftligt till rektor eller biträdande
rektor och anger omfattning och bifogar antagningsbesked.
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Nyttjande av plats –
närvarotider

• Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med

Vårdnadshavares
sjukskrivning eller ledighet
med havandeskaps- eller
graviditetspenning

• Ytterligare behov utöver 15 timmar/vecka ansöker

Nyttjande av plats –
närvarotider

havandeskaps- eller graviditetspenning får under första veckan
nyttja förskoleplatsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid,
därefter gäller 15 timmar/vecka.
vårdnadshavare skriftligt till rektor eller biträdande rektor och
anger omfattning och skäl, läkarintyg bifogas.
Under vårdnadshavares semester ska barnet vara ledigt.
•

Eventuella undantag kan göras i samråd med rektor eller
biträdande rektor.

•

Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom har rätt
att nyttja sin förskoleplats enligt ordinarie vistelsetid, under
förutsättning att tiderna är inom förskolans ordinarie
öppethållandetider.

•

Undantag vid vinterkräksjuka och andra smittsamma
sjukdomar då barnet stannar hemma.

Barns sjukdom mer än fyra
veckor

•

Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra
veckor beviljas nedsättning av avgiften med halva
månadskostnaden. Sjukdomen ska vara anmäld till förskolan.
Läkarintyg ska kunna uppvisas.

Nyttjande av plats närvarotider

•

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds
”allmän förskola” 15 timmar per vecka, minst 525 timmar
per år avgiftsfritt.

•

15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdagtorsdag 09.00-14.00.

•

Allmän förskola följer samma läsår som grundskolan när det
gäller terminsstart/slut och lovdagar. Enbart allmän förskola,
ingen avgift och barnet är ledig under skolans alla lov!

•

För nyttjandetid på annan tid eller tid utöver allmän
förskoletid betalas hel månadsavgift.

•

Tid vid förskolan kan inte ”sparas” om den planerade tiden av
någon anledning inte nyttjas. Vid arbete eller studier enstaka
dagar utökas tiden den aktuella dagen, utan att det påverkar
planeringen av tiden för resten av veckan. Barn som nyttjar
avgiftsfri allmän förskola debiteras hel månadsavgift vid
ovanstående utökning.

•

Byte av vistelsetid vid helgdag godkännes inte.

•

Verksamheten är inte obligatorisk.

Vårdnadshavares
semester
Nyttjande av plats –
närvarotider
Syskons sjukdom

Allmän förskola – från och
med höstterminen det år
barnet fyller 3 år

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden av förskoleplats är 30 dagar.
Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se.
•

Avgift debiteras för uppsägningstiden.

•

Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro 30 dagar
eller barnet slutar utan att vårdnadshavare säger upp platsen
skall rektor eller biträdande rektor inom en månad meddela
vårdnadshavare skriftligt att platsen upphör.
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Avgift uttages för frånvarotiden samt uppsägningstiden
30 dagar.
•

Öppethållandetider

Förskoleplatsen upphör automatiskt att gälla v. 32 det år
barnet fyller 6 år. Önskad fritidshemsplats ansökes digitalt
via Ockelbo kommuns e-tjänst som finns på www.ockelbo.se

Helgfri måndag-fredag 06.00-17.30
Vid enstaka behov till kl. 18.30 sker överenskommelse med
personalen, vid långvarigt kontinuerligt behov kontaktas rektor eller
biträdande rektor.

Avgift – förskola och
fritidshem

•

Personalens arbetstider och därmed också verksamheternas
öppethållandetider fastställs på basis av inlämnade scheman
för barnen och kan därför variera.

•

Kommunen erbjuder inte barnomsorg under obekväm
arbetstid, helger och nätter.

•

Under jul – och sommarledighet förekommer det att enheter
slås ihop.

•

Under 6 vardagar per år är förskolan stängd för
utvecklingsdag för personalen. Stängda dagar meddelas
minst en månad i förväg. Vid behov av omsorg dessa dagar
meddela detta till personalen eller rektor eller biträdande
rektor senast 2 veckor innan.

•

Avgift uttages från första inskolningsdag t o m sista dagen för
uppsägningstiden. Man betalar en avgift för förskoleplats alt
fritidshemsplats oavsett hur många timmar man använder sig
av. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år. Avgiften
debiteras i efterskott med förfallodag den sista i månaden
efter nyttjandemånad.

•

Avgift i förskoleverksamhet fr o m 210101
Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kr/mån
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kr/mån
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/mån

•

Avgift i fritidshemsplats fr o m 210101
Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kr/mån
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är
fr o m 210101: 50 340:- kronor.

•

Det yngsta barnet räknas som ” Barn 1”. För det fjärde barnet
betalas ingen avgift.

•

Barnomsorgsavgiften skall betalas i tid som anges på
räkningen. Betalas inte fastställd avgift upphör rätten att
använda barnomsorgsplatsen. Platsen kan fås tillbaka först
när skuld är reglerad eller amorteringsplan är upprättad. Vid
obetald faktura följs ekonomikontorets rutiner som innebär att
ärendet, efter att påminnelse och krav skickats ut, går
vidare till kronofogdemyndigheten.
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Inkomstförfrågan

Delad faktura

Försäkring

•

Inkomst måste lämnas innan barnet placeras eller när
familjens bruttoinkomst ändras. Förvaltningen förbehåller sig
rätten att kontrollera inkomst hos skatteverket eller
arbetsgivare. Om inkomstuppgift inte har lämnats inom 2
månader debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

•

Man betalar för platsen och inte för vistelsetiden.

•

Blankett ”Förskole- och fritidsplats – Inkomstförfrågan” finns
för utskrift Ockelbo kommuns e-tjänst som finns på
www.ockelbo.se.

•

I det fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och
barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna
har behov av plats, räknas båda föräldrarna som
platsinnehavare. De kan då ansöka om delad faktura oavsett
i hur stor grad de använder platsen. Avgiften grundas på den
sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Det
innebär två fakturor som gäller samma barn. Den
sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en
plats.

•

Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär
det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift utifrån
sitt hushålls inkomster.

Barn/elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.
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Information

Erbjudande av fritidshemsplats

Ansökan om
fritidshemsplats

Ansökan om fritidshemsplats fylls i digitalt via Ockelbo kommuns
e-tjänst som finns på www.ockelbo.se.
Fritidshemsplats kan erhållas från och med vecka 32 sommaren
innan barnet börjar förskoleklass fram till och med vårterminen det
år barnet fyller tretton år.

Arbetssökande eller
föräldraledig
vårdnadshavare

Barn inom fritidshemmet har inte rätt till någon plats vid
vårdnadshavares arbetslöshet eller om vårdnadshavare är hemma
med yngre syskon.
Vid tillfällig anställning ansökes om fritidshemsplats vilken erhålles
omgående på fritidshemmet.

Nyttjande av plats närvarotider

På fritidshemmet får barnet plats när vårdnadshavare
förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnet styrs av
vårdnadshavares arbetstid/studietid samt skälig restid och sovtid,
max 8 timmar, vid nattarbete.
I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets vistelsetid
enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om sambo, make
eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor
beviljas nedsättning av avgiften med halva månadskostnaden.
Läkarintyg ska kunna uppvisas.

Vårdnadshavares
sjukskrivning

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig för havandeskap får
under första sjukveckan nyttja fritidshemsplatsen för sitt barn enligt
ordinarie vistelsetid. Läkarintyg ska kunna uppvisas.
Ytterligare behov efter första veckan ansöker vårdnadshavare
skriftligt till biträdande rektor och anger omfattning och skäl,
läkarintyg bifogas.

Vårdnadshavares
semester

Under vårdnadshavares semester ska barnet vara ledigt

Syskons sjukdom

Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom nyttjar sin
fritidshemsplats enligt ordinarie vistelsetid, under förutsättning att
tiderna är inom fritidshemmets ordinarie öppethållandetider.
Undantag vid vinterkräksjuka och andra smittsamma sjukdomar då
barnet stannar hemma.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden av fritidshemsplats är 30 dagar.

•

Eventuella undantag kan göras i samråd med rektor eller
biträdande rektor.

Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se.
•

Avgift debiteras för uppsägningstiden.

•

Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro 30 dagar
eller barnet slutar utan att vårdnadshavare
säger upp platsen skall rektor eller biträdande rektor inom
en månad meddela vårdnadshavare skriftligt att platsen
upphör. Avgift uttages för frånvarotiden samt
uppsägningstiden 30 dagar.
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Öppettider

Helgfri måndag-fredag 06.30-18.00
Vid enstaka behov från 06.00 på morgonen eller till kl. 18.30 på
kvällen sker överenskommelse med personalen, vid långvarigt
kontinuerligt behov kontaktas biträdande rektor.
Personalens arbetstider och därmed också verksamheternas
öppethållandetider fastställs på basis av registrerade tider för
barnen och kan därför variera.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för alla elever i åk 4-6.
Ansökan till fritidsklubb fylls i digitalt via Ockelbo kommuns
e-tjänst som finns på www.ockelbo.se.
Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider
de ska vara på klubben och går hem själva. Elevernas intressen är
utgångspunkten för planeringen av aktiviteterna.
Följer grundskolans läsår när det gäller terminsstart/slut.
Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut, ca 14.25 till 16.15
varje skoldag. Höstlov, sport och påsklov ca 8.00-16.15. Stängd
under sommar- och jullov.
Kostnaden för fritidsklubb är 800 kr per termin och kostnaden är
densamma oavsett hur mycket eleven deltar.
Mellanmål erbjuds skoldagar till självkostnadspris.
Under lovverksamhet erbjuds lunch och mellanmål till
självkostnadspris.
Mellanmål 10 kr de dagar man äter.
Lunch 40 kr de dagar man äter.
Mellanmål och lunch faktureras tillsammans med terminsavgiften.
Fakturering sker två gånger per termin.
Uppsägning av plats ska ske innan nästa termin.
Uppsägningsblankett finns på www.ockelbo.se. Om ingen
uppsägning lämnas kvarstår platsen även till efterföljande läsår.
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