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RIKTLINJER OCH REGLER FÖR AVGIFTER
I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH
PEDAGOSISK OMSORG
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
RÄTT TILL PLATS

Rätt till plats i förskola eller fritidshem har barn som är folkbokförda i Öckerö
kommun. Förskolans uppgift är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning
(SL 8 kap 2 §).
Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar,
studerar (SL 8 kap 5 §), är arbetslösa eller föräldraledig för vård av annat barn (SL 8 kap 6 §).
Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt
(SL 8 kap 5 §) eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola (SL 8 kap 7 §). Alla barn ska från och med höstterminen det år
barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året (SL 8 kap 4 §).
Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer
som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och
social gemenskap (SL 14 kap 2 §). Fritidshem ska erbjudas eleverna till och med vårterminen
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det år då eleven fyller 13 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov
(SL 14 kap 7-8 §). Utbildning i fritidshem ska erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar
eller studerar (SL 14 kap 5 §). Plats ska också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt (SL 14 kap 5 §) eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i son utveckling i form av sådan utbildning (SL 14 kap 6 §).
ANSÖKAN

Ansökan om kommunal plats inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet görs via kommunens e-tjänst IST Förskola (www.ockero.se). Ansökan
kan göras 12 månader innan önskat placeringsdatum, men ditt ködatum kan aldrig
bli tidigare än 4 månader innan önskat placeringsdatum. Ansöker flera barn på samma
datum gäller födelsedatum som ordningsnummer. När syskon ansöker samtidigt bestäms
turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.
Båda vårdnadshavarna ansöker om plats.
ERBJUDANDE AV PLATS

Elever i grundskolan har rätt till plats i fritidshem på den skola de är placerade.
Platserna i förskola fördelas enligt följande turordning:
1. Förtur på grund av särskilda skäl
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (SL 8 kap
7 §). Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl görs av förälder.
Rätt till förtur gäller även vid någon form av verksamhetsförändring.
Beslut om plats i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd fattas av Förskolechef
efter prövning.
2. Förtur på grund av uppehåll
Barn som gjort uppehåll från förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet med syskon
eller på grund av vårdnadshavares arbetslöshet har förtur till samma förskola.
3. Syskonförtur
När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet förtur dit om
vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Syskonförturen gäller för barn som lever i
samma familj och således är boende på samma folkbokföringsadress och tar inte någon
särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte. Syskonet som redan går på den
sökta förskolan måste ha en placering på skolan nästa termin för att syskonförturen ska gälla.
4. Förtur för placering på hemön
Om placering på hemön inte har kunnat tillgodoses får barn som önskar omplacering till
hemön behålla sin plats i kön om så önskas. Byte till förstahandsvalet kan dock endast göras i
början av nästkommande termin och då i mån av plats. Vårdnadshavare som tackar nej till plats
behåller sin plats i kön till plats på hemön kan erbjudas.
Vårdnadshavare som erbjuds plats ska inom angivet datum lämna besked om platsen
accepteras eller inte. Tackar man nej till anvisad plats på hemön måste man ansöka på nytt.
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5. Ålder
Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer. När syskon
ansöker samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.
VISTELSETID

Ramtiden för öppethållande i förskola och fritidshem är 6.15-18.00. Öppethållandet inom
ramtiden utgår från vårdnadshavarnas omsorgsbehov på respektive enhet. Smärre avvikelser
från ramtiden beslutas av förskolechef/rektor. Schemaändring görs via kommunens hemsida,
www.ockero.se. Omställningen till det nya schemat sker i samråd med personal.
Vid arbete eller studier
Barnets vistelsetid i förskola och fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs med
hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Alla inskrivna
förskolebarn har rätt till 15 timmars placeringstid per helgfri vecka som förläggs i samråd
med förskolechef/rektor.
Vid föräldraledighet för syskon
Vistelsetiden för barn i förskola (gäller inte fritidshem), vars vårdnadshavare är
föräldralediga är 15 timmar i veckan. Tiden förläggs av förskolechef/rektor för att anpassas
till övrig verksamhet. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter syskonets
födelse.
Vid studier under föräldraledigheten måste ett studieintyg uppvisas för att beviljas utökade
vistelsetider.
Vid arbetslöshet
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats i förskola, (gäller inte fritidshem)
15 timmar per vecka. Tiden förläggs i samråd med personalen/förskolechef. Den begränsade
tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös.
Vid vårdnadshavares sjukdom
Vårdnadshavare som blir sjukskriven och har barn i förskola eller fritidshem behåller sin rätt
till omsorg. Samma regler gäller vid havandeskapspenning.
Barn 3-5 år (allmän förskola)
Vistelsetiden för barn från 3 år som går i förskola 15 timmar/vecka förläggs av personalen
och följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och
studiedagar.
Vid omsorgsbehov under skollov
Skolbarn som inte är inskrivna i fritidshem, men som har behov av tillsyn vid skollov
och studiedagar, har möjlighet att få omsorg motsvarande den tid eleven skulle ha gått i
skolan. Behovet ska anmälas till respektive fritidshem en månad innan aktuellt behov finns.
Planering/kompetensutveckling/sommarverksamhet
Under fyra veckor på sommaren bedrivs samordnad verksamhet för förskola och fritidshem.
Under dessa veckor anordnas verksamheten på en enhet i kommunen. Under fyra dagar per
läsår är verksamheten stängd för personalens planering och kompetensutveckling.
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Längre frånvaro
Längre frånvaro från förskola/fritidshem kan innebära uppsägning av barnomsorgsplats.
Under perioden juni till augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på upp till tre månader
utan att placeringen upphör. Övrig tid på året är utgångspunkten högst en månad. När en
plats stått outnyttjad i en månad kan denna skriftligen sägas upp av ansvarig förvaltning.
Uppsägningstiden är en månad, platsen kan därmed stå outnyttjad maximalt två månader.
UPPSÄGNING AV PLATS

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs via kommunens e-tjänst IST Förskola,
(www.ockero.se). Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden
oavsett om platsen nyttjas eller inte.
Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet
avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse. Barn som lämnat sin plats i samband
med syskons födelse har förtur till förskoleplats när plats åter önskas efter uppehållet (se
regler om turordning ovan).
Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor
efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.
Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor.
Därefter avslutas placeringen.
Vid flytt från Öckerö kommun till annan GR-kommun har vårdnadshavaren rätt att
behålla platsen inom förskolan till dess att den nya hemkommunen
(folkbokföringskommunen) har erbjudit en plats. Detta under förutsättning att
vårdnadshavare har ansökt om plats i den nya kommunen.
AVGIFTER

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För
gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas
avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.
Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har
behov av omsorg, skickas delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i
respektive platsinnehavares hushåll.
Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader/år från och med första inskolningsdagen.
Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid,
debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av
kommunens fordran och att familjen mister sin plats i förskolan/fritidshemmet. Vid
övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag 1 juli.
Redovisning av inkomst görs i samband med ansökan via kommunens hemsida,
www.ockero.se. Därefter lämnas inkomstredovisning i början av varje termin. Det åligger
familjen att däremellan meddela eventuella förändringar i den ekonomiska situationen. För
barn med växelvis boende lämnas Familje- och inkomstredovisning från respektive
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vårdnadshavares hushåll. Utebliven inkomstredovisning innebär placering i högsta
avgiftsklass.
Maxtaxa tillämpas i enlighet med riksdagsbeslut.
Gällande taxor finns tillgängliga på Öckerö kommuns hemsida.
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