Riktlinje för förskola,
fritidshem och pedagogisk
omsorg

Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställd av
Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig
Erik Edwardsson
Dokumentinformation
Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslutsdatum
2016-02-16

Reviderat
2017-03-01

Förvaring
Castor

Dnr
UN.2016.8

Riktlinje för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Datum

2017-03-01

Innehåll
Innehåll
2
Verksamhet ................................................................................................................. 3
Förskola .......................................................................................................... 3
Fritidshem ....................................................................................................... 3
Pedagogisk omsorg ......................................................................................... 3
Öppna förskolan .............................................................................................. 3
Allmän förskola .............................................................................................. 3
Natt- och helgomsorg...................................................................................... 3
Placering hos annan huvudman ...................................................................... 3
Rätt till plats har de barn:............................................................................................ 4
Ansökan om plats ....................................................................................................... 5
Turordning i förskola ...................................................................................... 5
Fördelning av tillgängliga platser ................................................................... 5
Avgifter ....................................................................................................................... 5
Uppgiftsskyldighet för platsinnehavare ...................................................................... 6
Vistelsetid ................................................................................................................... 7
Öppettider ................................................................................................................... 7
Förskola .......................................................................................................... 7
Fritidshem ....................................................................................................... 7
Pedagogisk omsorg ......................................................................................... 8
Öppna förskolan .............................................................................................. 8
Natt- och helgomsorg...................................................................................... 8
Verksamhetsutveckling ................................................................................... 8
Uppsägning av plats.................................................................................................... 8
Uppsägning från kommunens sida .................................................................. 8
Vilande plats – möjlighet att behålla plats vid frånvaro ................................. 8
Force majeure ............................................................................................................. 9

2 (9)

Riktlinje för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Datum

2017-03-01

Verksamhet
Förskola
Förskola erbjuds barn i åldrarna 1-6 år. Från och med höstterminen det år barnet
fyller sex år erbjuds förskoleklass.

Fritidshem
Fritidshem erbjuds från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass
och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola och fritidshem för barn
från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Pedagogisk omsorg
kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem
(dagbarnvårdare).

Öppna förskolan
Öppna förskolan erbjuds för vårdnadshavare som tillsammans med barn i
åldrarna 0-6 år vill delta i en kostnadsfri öppen pedagogisk gruppverksamhet.

Allmän förskola
Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola. Med allmän
förskola menas tillgänglighet till förskola för alla barn och är inte en speciell
förskoleform.
Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka och följer skolans
läsår. Om barnet vistas mer än dessa 15 timmar per vecka på förskolan tas en
avgift ut, läs mer om detta under avgifter. De 15 avgiftsfria timmarna fördelas
över veckan tillsammans med verksamheten och med barnets behov i fokus.

Natt- och helgomsorg
Natt- och helgomsorg erbjuds barn vars vårdnadshavares arbete skapar behov
av omsorg utanför ramtiden för förskola och fritidshem. Natt- och helgomsorg
erbjuds barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Om
barnets ordinarie placering är på annat fritidshem än där natt- och helgomsorg
bedrivs är det verksamhetens ansvar att barnet kommer till natt- och
helgomsorgen.

Placering hos annan huvudman
Barn som är folkbokförda i Oxelösund kan söka plats i förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem hos annan huvudman.
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Rätt till plats har de barn:

Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Som är i åldrarna

1-6 år

6-13 år

1-13 år

Som är bosatta i Sverige och folkbokförda i Oxelösund

Ja

Ja

Ja

Vars vårdnadshavare arbetar eller studerar

Ja

Ja

Ja

Vars vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig

Ja

Nej

Ja

Vars vårdnadshavare är asylsökande

Ja, (3-6 år)

Ja

Ja

Som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ja

Ja

Ja

Som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.
Skollagen 8 kap. 7§, 14 kap. 6 §

Beslut efter individuell prövning

Som har ett eget behov av omsorg på grund av familjens
situation i övrigt. Skollagen 8 kap. 5 §, 14 kap. 5 §

Beslut efter individuell prövning

Riktlinje för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Datum

2017-03-01

Ansökan om plats
Ansökan om plats görs på www.oxelosund.se/e-tjänster
Ansökan om plats i förskola görs senast fyra månader innan önskat
placeringsdatum.

Turordning i förskola
Barnet placeras i kö enligt turordning:
1. Ansökningsdatum
2. Födelsedatum

Fördelning av tillgängliga platser
Vid fördelning av tillgängliga platser inom förskola och pedagogisk omsorg sker
prioritering enligt följande:
1. Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8. 5 § eller 7 §.
2. Syskonförtur för yngre syskon. Gäller till den verksamhet det äldre
syskonet är placerad i.
3. Omplacering
4. När vårdnadshavare arbetar eller studerar. Placering sker med hänsyn till
när arbete eller studier påbörjas.
5. När vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig.

Avgifter
I förskola och fritidshem används maxtaxa. Maxtaxa är en månadsavgift som
betalas av platsinnehavaren 12 månader per år och gäller även under semester,
sjukdom eller annan ledighet. Vid utebliven betalning skickas påminnelse med
påminnelseavgift och därefter går ärendet till inkasso.
Nivå på avgift beräknas med en fast procentsats på hushållets sammanlagda
inkomst före skatt (avgiftsgrundad inkomst). För aktuella nivåer, se Oxelösunds
kommuns hemsida.
Uppgift om inkomst lämnas via e-tjänst när:
1. Barnet skrivs in i verksamheten
2. Hushållets inkomst ändras
VIKTIGT! Även 0 kr i inkomst måste aktivt registreras av vårdnadshavare
Gifta/sammanboende med gemensamma barn
Sammanboende vårdnadshavare med gemensamma barn är båda
platsinnehavare. Familjens sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande.
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Gifta/Sammanboende utan gemensamma barn
Vid sammanboende utan gemensamma barn är vårdnadshavare
platsinnehavare. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både
sig själv och make/maka/sambo. Hushållets sammanlagda inkomst är
avgiftsgrundande.
Gemensam vårdnad
När vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, räknas
avgiften ut på den avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden för den
vårdnadshavare där barnet bor, om endast den vårdnadshavaren är
platsinnehavare. När barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har
behov av plats är båda platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda
inkomsten i respektive hushåll och tar hänsyn till eventuellt ytterligare barn som
finns i hushållet och har barnomsorg. Detta innebär att vårdnadshavarna får
varsin faktura men får tillsammans inte överstiga det maximala avgiftstaket.
Ändrade familjeförhållanden
Om förhållandena i familjen förändras påverkas avgiften. Vid äktenskapsskillnad
eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som
föräldrarna är folkbokförda på skilda adresser. Platsinnehavare ska snarast
anmäla ändrade familjeförhållanden på e-tjänst www.oxelosund.se/e-tjänster
Avgift vid allmän förskola
Om ett barn som har allmän förskoleplats vistats på förskolan mer än 535 timmar
per år tas en avgift ut. I dessa fall reduceras avgiften under nio månader (från 1
september till 31 maj) med ett belopp som motsvarar de avgiftsfria 525 timmarna
per år.
Avgift för plats till barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling
För förskolebarn som beviljats plats utifrån behov av särskilt stöd för sin
utveckling tas avgift ut endast för den del av vistelsetiden som överstiger 15
timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Uppgiftsskyldighet för platsinnehavare
Platsinnehavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om förändringar som
påverkar avgiftens storlek. Till exempel ändrade familjeförhållanden,
avgiftsgrundande inkomst, arbetslöshet, föräldraledighet. VIKTIGT! Även 0 kr i
inkomst måste aktivt registreras av vårdnadshavare
Om inkomstuppgift eller schema inte lämnas tas högsta avgift ut utifrån
maxtaxan. När ansvarig handläggare fått korrekta uppgifter justeras avgiften från
det datum då avgiften skulle ha börjat gälla.
De inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat jämförs med taxerad
årsinkomst hos skatteverket. Eventuella avvikelser justeras retroaktivt vid
inkomstkontroll.

6 (9)

Riktlinje för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Datum

2017-03-01

Vistelsetid
Barnets tid i verksamheten styrs av:
•
•
•
•

vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid
vårdnadshavares sovtid i samband med skiftarbete
barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt
vid föräldraledighet och arbetslöshet erbjuds barnet att närvara 15
timmar/vecka i förskolan

Vid vuxenstudier eller högskolestudier räknas vistelsetiden efter den tid som
vårdnadshavare får studiestöd, eller efter studerandepoäng. Vårdnadshavares
sjukdom och havandeskapsledighet jämställs med förvärvsarbete.
Vårdnadshavare är skyldiga att på förfrågan (från förskolan eller förvaltningen)
lämna in arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker rätten till placering av ett barn i
förskolan.
Schema lämnas via E-tjänst förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Bestående schemaändring lämnas 14 dagar innan ändringen börjar gälla.
Tillfälliga schemaändringar lämnas muntligen till respektive personal.
Under vårdnadshavarens schemalagda lediga dagar erbjuds barn i förskola att
delta i verksamheten 3 timmar per dag. Erbjudandet gäller endast under skolans
läsårstider och inte under lördagar, söndagar och helgdagar. Vid förskola som
bedriver natt- och helgomsorg gäller den här möjligheten endast om barnets
vistelsetid understiger 5 dagar den aktuella veckan. Förläggning av tiden sker i
samråd med verksamheten och med barnets behov i fokus.

Öppettider
Förskola
Förskolan är öppen alla helgfria vardagar – julafton, nyårsafton och
midsommarafton är undantagna. Förskolan ska så långt som möjligt vara
tillgänglig på de tider då det finns ett vistelsebehov. Beslut av förskolans
öppettider fastställs av förskolechefen med utgångspunkt i vårdnadshavares
behov av vistelsetid. Ramtiden är 06:00 - 18:30 men kortare öppettider kan
förekomma.

Fritidshem
Fritidshemmet är öppet alla helgfria vardagar – julafton, nyårsafton och
midsommarafton är undantagna. Fritidshemmet ska så långt som möjligt vara
tillgängligt på de tider då det finns ett vistelsebehov. Beslut om fritidshemmets
öppettider fastställs av rektor med utgångspunkt i vårdnadshavares behov av
vistelsetid. Ramtiden är 06.00 – 18.30 men kortare öppettider kan förekomma.
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Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg ska så långt som möjligt vara tillgängligt på de tider då det
finns ett vistelsebehov. Ramtiden är 06.00 – 18.30 men kortare öppettider kan
förekomma. Viss närvarotid kan barnet vara placerad hos annan dagbarnvårdare
än den ordinarie dagbarnvårdaren

Öppna förskolan
Öppna förskolan ska så långt som möjligt anpassa öppettiderna efter behov. Mer
information om öppettiderna finns på www.oxelosund.se

Natt- och helgomsorg
Natt- och helgomsorg är öppet de tider då det finns ett vistelsebehov 365 dagar
om året.

Verksamhetsutveckling
Fem dagar per läsår är verksamheten stängd för planering och
kompetensutveckling. Information om vilka dagar och tider det gäller ska ges
minst två månader i förväg. Vid behov av tillsyn under dessa dagar, kontakta
ansvarig förskolechef senast två veckor innan stängningen. Ersättningsplats
kommer då att erbjudas.

Uppsägning av plats
Uppsägning från platsinnehavarens sida
Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med det datum
uppsägningen inkommit. Uppsägning lämnas på E-tjänst förskola, pedagogisk
omsorg och fritishem via www.oxelosund.se/E-tjänster. Platsinnehavare betalar
avgift under hela uppsägningstiden.
Om vårdnadshavaren blir arbetslös har denne rätt att ha kvar sin plats på
fritidshemmet 1 månad men innehar också rätt att säga upp sin plats och bli
avgiftsfri från första dagen utan arbete.
Uppsägning från kommunens sida
I de fall då plats på förskola eller fritidshem inte används enligt schema eller
särskild överenskommelse äger kommunen rätt att säga upp platsen.
Uppsägningstiden är en månad, räknat från den dag som platsinnehavare
mottagit kommunens beslut om uppsägning.
I de fall platsinnehavaren inte betalar fastställd månadsavgift äger kommunen rätt
att säga upp platsen.
Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.
Vilande plats – möjlighet att behålla plats vid frånvaro
En plats kan hållas vilande upp till två månader. Under tiden platsen är vilande
betalas ordinarie månadsavgift.
Vid längre ledighet ska ansökan om att hålla plats vilande ställas av
platsinnehavare till Utbildningsförvaltningen. Beslut fattas av utbildningschef.
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Force majeure
Om verksamheten måste stängas på grund av oförutsedda händelser såsom
exempelvis personalens sjukdom, strejk, strömavbrott eller annan händelse gäller
force majeure. Det gäller även i andra fall av händelser kommunen inte kan råda
över. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har
inte rätt till skadestånd från kommunen.
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