2019-07-17

Datum_______________
Barnet/barnens namn______________________________________________

Mitt barn har en:
Förskoleplats, vanlig, 1–5 år
Förskoleplats, föräldraledighet, barn 1–2 år
Förskoleplats, arbetslöshet, 1–5 år
Allmän förskoleplats, 3–5 år
Allmänförskoleplats + loven, 3–5 år se nedan
Mitt barn har allmänförskola, 3–5 år och jag vill även ha lovomsorg.
Höstterminen tom jullovet
Vårterminen
.
Sommaren

.

Skriv ditt barns schema nedan.
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Förskoleplats 2019-2020
Förskoleplats, vanlig1-5 år
• Föräldrar som arbetar eller studerar.
• Platsen får nyttjas under arbete eller studier samt körtid till och från arbete/studier.
Förskoleplats vid föräldraledighet 1–2 år
• 1–2 åringar, tom augusti då barnet fyller 3 år
• Föräldralediga
• 15 timmar/vecka året om.
• Vistelsetiden är tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.40-13.40 inkl. lämning och hämtning
undantag se nästa punkt.
• Vistelsetiden är under lov; måndag-fredag kl.8.00–11.00 v 44 (höstlov) 16/12-3/1,
2020(jullov), vecka 8 (sportlov), vecka 15 (påsklov) samt 15/6-28/8, 2020 (sommarlov).
• Man betalar för platsen enligt maxtaxan.
Allmän förskoleplats 3-5 år
• 3–5 åringar, från 1 september det året barnet fyller 3 år.
• Alla barn har enligt skollagen rätt till 525 timmar/läsår som är avgiftsfria. Barnet har
vårdnadshavare som är föräldraledig eller inte behöver mer omsorg än
15 immar/vecka.
• Vistelsetiden är tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.40-13.40 inkl. lämning och hämtning.
Efter överenskommelse kan erbjudas:
Tis+torsdag 8-13.30 samt onsdag 8–12 inkl. lämning och hämtning.
Det alternativ man väljer gäller hela terminen.
• Terminstiderna är 3/9-18/12, 2020 samt 8/1-11/6, 2020.
• Barnet följer skolans lovveckor som innebär ledighet vecka 44 och vecka 8 och v 15, utöver
punkten ovan.
• Platsen är avgiftsfri. Platsen blir avgiftsfri från månadsskiftet efter att barnet fått syskon.

Om man önskar tillägg med lovomsorg vid allmän förskoleplats 3–5 år
• Vistelsetiden på loven är 8.00–11.00 v 44, 16/12-3/1,v 8, v 15 samt 15/6-28/8-20
• Sista dag att anmäla om man vill ha lovomsorg är den 1/9 respektive 31/12. Det ligger på
vårdnadshavarnas ansvar att ansöka om denna lovplats.
• Avgiften betalas i förskott månaden innan.
• Inget avdrag görs för ev. semesterledighet
Arbetssökande 1–5 år
• 1–5 åringar
• Barnet får vara på förskolan 15 tim./vecka året om.
• Vistelsetiden är tisdagar, onsdagar och torsdagar kl.8.40-13.40 inkl. lämning och hämtning
undantag se nästa punkt.

•
•
•
•
•
•

Vistelsetiden är måndag-fredag kl.8.00–11.00, v 44 (höstlov)16/12-3/1-20 (jullov), v 8
(sportlov), v 15 (påsklov)samt 15/6-28/8-20.
Ändring av avgiften: Om man får ändrad inkomst sker ändringen av avgift vid nästkommande
månadsskifte.
Ni kan också välja att barn 3–5-år övergår till allmän förskola som är avgiftsfri och följer då
reglerna för allmän förskola.
Om man har timvikariat, är det arbetstiden som ligger till grund för barnets vistelsetid på
förskolan den dagen.
Om barnets vistelsetid på förskolan blir 15 timmar eller mer under aktuell vecka utifrån
förälders timvikariat, faller rättigheten att lämna ”15-timmars-tiden” bort.
Man betalar för platsen enligt maxtaxan.

