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REGLER
Arbete - studier
Grunden för barns vistelsetid är föräldrars arbets- eller studietid med tillägg för restid
till och från förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet.
Arbetslöshet
Barnet har rätt till placering 15 tim per vecka under hel arbetslöshet. Hur timmarna
fördelas kommer du överens med förskolan/pedagogisk omsorg om. Det sker ingen
reducering av avgiften. Tänk dock på att ändra din inkomst om den påverkas av
arbetslösheten.
Föräldraledighet
Barnet har rätt till placering 15 timmar per vecka under tid som någon av föräldrarna
är föräldralediga för vård av syskon. Vid syskonets födelse och 1 månad framåt, har
barnet rätt till vistelse utifrån tidigare schema eller utifrån tid som ni som förälder
kommer överens om. Efter 1 månad gäller 15 tim per vecka. Det sker ingen
reducering av avgiften. Tänk dock på att ändra din inkomst om den påverkas av
föräldraledigheten.
Allmän förskola
Hösten, det år barnet fyller 3 år, har barnet rätt till allmän förskola 525 tim, per år
eller 15 timmar per vecka, avgiftsfritt. Tiden följer läsårstiderna, vilket innebär att
barnet är ledigt alla lov.
Om du arbetar eller studerar, och du har ett omsorgsbehov betalar du avgift. Avgiften
följer maxtaxa, med ett avdrag på 27 %, vilket motsvarar 15 timmars avgiftsfri
placering.
Om man har ett omsorgsbehov på 15 timmar per vecka, kan man inte dela den
tiden mellan två verksamhetsformer. Man måste välja en omsorgsform där
barnet vistas 15 timmar per vecka.
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Ange tider för placering 1
Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ange tider för placering 2
Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ändringen gäller från (datum)…………………………………………….

______________________________
Datum

________________________________________

Avdelningspersonal/pedagogisk omsorg Placering 1

___________________________________________ _____________________________________________
Vårdnadshavares namnteckning

Avdelningspersonal /pedagogisk omsorg Placering 2

Ändring av vistelsetid vid delad placering där den ena placeringen är i kommunal verksamhet gäller
tidigast månaden efter att blanketten inkommit till förskolekontoret.

VISTELSETID DELAD PLACERING1/Gmt

