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Riktlinjer förskola och fritidshem
Rätt till barnomsorgsplats
Föräldrar som har ett behov av barnomsorg på grund av arbete, studier, rehabiliteringsåtgärder eller
utifrån barnets eget behov (Skollagen 8:7) kan ansöka om barnomsorg. Barn i förskoleålder, vars förälder
är arbetslös, permitterad eller föräldraledig med yngre syskon har rätt till plats i förskola. Förskoleverksamheten omfattar i dessa fall 15 timmar i veckan. Fritidshem erbjuds till barn som går i förskoleklass och
skola där föräldrar har behov av barnomsorg.

Ansökan om barnomsorg
Ansökan om plats i barnomsorgen kan göras tidigast 6 månader innan placering önskas. Anmälan sker via
vår hemsida och länken Ansökan om barnomsorg.

Placering
Plats i barnomsorg kan erhållas från den dag barnet är 1 år tills barnet går ut årskurs 6. Placering sker efter
anmälningsdatum. Vid flera anmälningar samma datum sker turordning utifrån födelsedatum (äldst först).
Avvikelser kan göras med hänsyn till barngruppens sammansättning. Hänsyn tas till eventuella förturer.
Erbjudandet om plats ska besvaras via vår e-tjänst Självservice barnomsorg inom en vecka. Efter påminnelse
och om svar inte inkommit under föreskriven tid går erbjudandet till nästa i kön. Föräldrar som har behov av
barnomsorg på kvällar, helger och nätter kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid på Bagarevägens
förskola i Henån.

Förtur
Följande omständigheter utgör skäl för förtur
• Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd
• Syskon till redan placerat barn
• Barn som redan har kommunal barnomsorg och önskar byta till annan placering

Beräkning av kötid
Anmälningsdatum utgör ködatum i kommunens barnomsorg.

Inskolning
Med inskolning menas den tid som åtgår innan barnet funnit sig tillrätta i verksamheten. Under en period
av cirka två veckor kommer barnet med föräldrar på korta besök. Avgift erläggs från första placeringsdagen.

Allmän förskola
Barn i åldern 3-5 år erbjuds från och med höstterminen plats i allmän förskola 15 timmar i veckan.
Verksamheten bedrivs tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00. Verksamheten, som är integrerad i
kommunens förskolor, är avgiftsfri och följer skolornas terminstider. (Enligt lag ska verksamhet erbjudas
minst 525 timmar/år).
Rektor för förskola har möjlighet att besluta om avvikelse om förälder redovisar särskilda skäl till
tidsanpassning.

Fritidshem under skollov
Barn som normalt inte har någon plats i fritidshem men till följd av föräldrarnas arbete eller studier
behöver det under skollov, kan ansöka om lovfritids. Ansökan om plats ska göras senast en månad före
skollov. Ansvarig rektor ger besked senast två veckor före aktuellt lov om plats kan erbjudas eller inte.
Ansökan är bindande om plats erbjudits och avgift debiteras oavsett om platsen används eller inte.

Barnets vistelsetid
Förälders arbete eller studier samt restid ligger till grund för barnets schema. Barnet förutsätts ha ledigt
samtidigt som någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet. Motsvarande förutsätts gälla även
för barn till föräldralediga, arbetslösa eller permitterade föräldrar.
Schemat för barn i förskolan, vars förälder är arbetslös, permitterad eller föräldraledig, ska rymmas inom
gällande ram, tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00.

Rektor för förskola och grundskola har möjlighet att besluta om avvikelse om förälder redovisar särskilda
skäl till viss tidsanpassning. Rektor för förskola och grundskola har också möjlighet att via arbetsgivare
kontrollera förälders tider för arbete gentemot barnets schema.

Frånvaro
Om platsen inte använts på tre månader avslutas den om inte särskilda skäl föreligger.

Fritidshem vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet eller permittering får förälder behålla platsen i högst tre månader. Vistelsen får ha en
omfattning av tre timmar per dag. Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts inte överstiga
8 timmar per dag.

Fritidshem vid föräldraledighet
Plats för barn i fritidshem ska sägas upp senast två månader innan föräldraledighetens början. Om det
inte finns beslut om särskilt stöd upphör platsen i samband med det nya syskonets födelse.

Sjukskrivning
Under förälders längre tids sjukdom (= mer än sju dagar)står plats till förfogande enligt nedan. Rektor för
förskola och grundskola kan besluta om avvikelse ifall särskilda skäl föreligger. Eventuellt utökat behov
ska kunna styrkas. Avgift tas ut enligt maxtaxa.
• Förskola
Plats i förskola står till förfogande med en omfattning av 20 timmar per vecka fördelat på 4-5 dagar,
högst 5 timmar per dag.
• Fritidshem
Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts inte överstiga 8 timmar per dag.

Uppsägning
När man önskar säga upp plats i barnomsorgen sker det via självservice barnomsorg. Uppsägningstiden är två
månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Avgift
Orust kommun tillämpar maxtaxa enligt skolverkets riktlinjer. Avgiften tas ut 12 månader per år. Avgiften
baseras på hushållets inkomst per månad. Avgiften tas ut från den dag barnet påbörjar sin inskolning.
Avgift betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen, till exempel vid föräldrarnas semesterledighet.
Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavare har ett barnomsorgsbehov får varje hushåll en egen faktura.
Vårdnadshavare ansvarar för att meddela alla familjeförändringar som påverkar fakturan.
Varje år utförs en inkomstjämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad förvärvsinkomst
från Skatteverket. För mycket inbetald avgift återbetalas och för lite inbetald avgift faktureras.
Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan det beslutas om avstängning i enlighet med fastställd
rutin. När skulden reglerats kan ny ansökan om plats göras.

Avgift för barn i fritidshem under skollov
Avgiften är 50 kronor per dag. Syskonrabatt tillämpas inte.

Avgift för skjuts av skolbarn till barnomsorg på obekväm arbetstid
För barn som behöver skjuts mellan fritidshem och den dygnetruntöppna förskolan utgår en avgift på
50 kronor per resa med taxi.

Överklaga beslut
Beslut som fattas på grundval av Skollagens regler om barnomsorg kan överklagas av varje medborgare i
den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten.

Olycksfallsförsäkring
Orust kommun har tecknat en försäkring för barn som är folkbokförda i kommunen. För mer
information se Orust kommuns hemsida.

Bilaga
Bilaga 1, Barnomsorgsavgift enligt gällande maxtaxa från och med 2020-01-01
Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund för avgiften. Vid en inkomst på 49 280 kr eller
högre i hushållet utgår högsta avgift. För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att aktuella
inkomstuppgifter är inlämnade. Förälder ansvarar för att meddela inkomstförändringar via Självservice
barnomsorg.
Inkomsten ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade årsinkomst delat på 12 månader. Om
ingen inkomstuppgift inlämnas, faktureras högsta avgift.
Observera att inkomsten kommer att kontrolleras i samband med den årliga inkomstjämförelsen.
Maxtaxan
Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 osv, oavsett om barnet går i
förskola eller fritidshem. Detta gäller oavsett om barnet går i kommunal eller enskilt bedriven verksamhet.
Avgift för förskola
För barn 1 betalas 3 % av inkomsten - dock max 1.478 kronor per månad
För barn 2 betalas 2 % av inkomsten - dock max 986 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 493 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Reducering
Avgiften reduceras med 30 % av ovanstående för barn som deltar i allmän förskola för 3-5 åringar under
terminstid. För barn som är placerade enligt Skollagen 8:7, särskilt stöd, reduceras avgiften löpande med
30 %.
Avgift för fritidshem
(Gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan.)
För barn 1 betalas 2 % av inkomsten - dock max 986 kronor per månad
För barn 2 betalas 1 % av inkomsten - dock max 493 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 493 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
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