Regler och information


Förskola



Pedagogisk omsorg



Fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-21 § 161
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 17 (öppethållande)
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20 § 156

Tjörn − Möjligheternas ö

Förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg
(familjedaghem) 1-5 år, fritidshem 6-13 år
Område

Verksamhet

Rönnäng

Rönnängs förskola
Rönnängs fritidshem

Skärhamn

Skärhamns förskola
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Skärhamns fritidshem

Kållekärr

Kållekärrs förskola
Kållekärrs fritidshem

Myggenäs

Myggenäs förskola
Myggenäs fritidshem

Höviksnäs

Tångeröds förskola
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Fridas hage fritidshem

För ytterligare information

barnomsorg@tjorn.se

Sida 2 (11)
Regler och information för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Begreppsförklaring
Förskola
Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år med föräldrar som
förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande och för barn som behöver
extra stöd i sin utveckling. Förskolan är också för barn till föräldrar som
är lediga med annat barn enligt föräldraledighetslagen (syskon).

Avgiftsfri allmän förskola
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med
vårterminen det år som barnet fyller 5 år har barnet rätt till allmän
förskola motsvarande 525 timmar per år.
Verksamheten är avgiftsfri. Vistelsetiden beslutas av förskolechef.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem
Kommunalt anställda dagbarnvårdare som i sitt hem tar emot barn i
åldern 1–5 år, vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande
eller är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, det vill säga
föräldralediga för vård av annat barn (syskon).

Fritidshem
Verksamhet som är till för barn från det år de fyller 6 år och till och med
årskurs 6 i grundskolan, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, samt
för de barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barnen vistas på
fritidshemmet under den skolfria tiden och under lovdagar.

Fritidshem under skollov
De barn som inte har någon plats i skolbarnsomsorgen kan ibland behöva
tillfällig plats om man har föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar
även under lov.
Ansökan om tillfällig plats under skollov ska göras senast en månad före
lovet. Det är den ansvarige rektor som ger besked om plats kan erbjudas
eller inte. Besked ges senast två veckor före aktuellt lov. Ansökan är
bindande om plats erbjudits.
Avgiften är 100 kronor per dag. Avgiften debiteras oavsett om platsen
utnyttjats eller inte.
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Kommuninvånare som är folkbokförda i Tjörns kommun
har rätt till barnomsorg
Kommunen erbjuder barnomsorg till barn 1–13 år som har Tjörn som
hemkommun. Hemkommun är den kommun där barnet är folkbokfört.

Rätt till plats
För att få rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg ska barnet vara
1–5 år och i fritidshem 6–13 år.

Förskola
För att kunna få plats i förskola ska förälder eller vårdnadshavare arbeta,
studera, aktivt söka arbete eller vara föräldraledig enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn (syskon). Detta gäller inte
när det handlar om en placering enligt skollagen kap 8 § 7.

Pedagogisk omsorg
För att kunna få plats i pedagogisk omsorg ska förälder eller
vårdnadshavare arbeta, studera, aktivt söka arbete eller vara föräldraledig
enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn (syskon).

Fritidshem
Utbildning i fritidshem ska erbjudas elever som går i kommunens
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Hemkommunen ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever som går i
en fristående skola om huvudmannen inte erbjuder detta.
Fritidshem erbjuds från och med 1 augusti det år eleven börjar i
förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 6 då eleven fyller 13 år.
Övergång från förskola till fritidshem
Den som redan har en betalplats på förskola eller pedagogisk omsorg
flyttas barnet automatiskt upp till fritids från och med 1 augusti det år när
barnet börjar skolan.
Om fritidsplats ej önskas måste platsen i förskolan/pedagogisk omsorg
sägas upp två månader innan.
Har barnet en plats på avgiftsfri allmän förskola och önskar plats på
fritids, måste barnet sättas upp i kö till plats på fritids.

Förälders/vårdnadshavares arbetslöshet
Barn som har föräldrar eller vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande
har rätt till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem15 timmar per
vecka. Vistelsetiden beslutas av förskolechef eller rektor.
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Förskola och pedagogisk omsorg vid föräldraledighet
enligt föräldraledighetslagen
Barn som har föräldrar eller vårdnadshavare som är föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn (syskon) har rätt att nyttja
sin plats 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av förskolechef.

Förskola och pedagogisk omsorg för 3-5 åringar vid
föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen
För de föräldrar eller vårdnadshavare som har en barnomsorgsplats med
avgift, på förskola och som önskar avgiftsfri allmän förskola under
föräldraledigheten måste säga upp barnomsorgsplatsen och göra en ny
ansökan om allmän förskola.
För de föräldrar eller vårdnadshavare som har barnomsorgsplats med
avgift, i pedagogisk omsorg och som önskar avgiftsfri allmän förskola
under föräldraledigheten måste säga upp barnomsorgsplatsen och göra en
ny ansökan om allmän förskola.
Byte sker till förskola där allmän förskola bedrivs. Uppsägningstiden är
2 månader.
Om behov av barnomsorgsplats finns vid föräldraledighetens slut måste
ny ansökan göras.

Fritidshem vid föräldraledighet enligt
föräldraledighetslagen
Vid föräldraledighet har man inte rätt att erbjudas eller behålla
fritidshemsplats. 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.

Avgiftsfri allmän förskola
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med
vårterminen då barnet fyller 5 år har barnet rätt till allmän förskola
motsvarande 525 timmar per år. Verksamheten är avgiftsfri.
Vistelsetiden beslutas av förskolechef.
Allmän förskola följer grundskolans läsårstider. Det innebär att barnet
inte vistas på förskolan under lov och studiedagar.
Under våren skickas en förfrågan till alla som idag saknar barnomsorg.
Erbjudandet skickas även till de som har plats i pedagogisk omsorg.
De som vill nyttja avgiftsfri förskola får byta till en förskola där den
verksamheten erbjuds. Nuvarande plats måste då sägas upp och ny
ansökan måste göras
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Skulle behov av barnomsorg uppstå ska ansökan om plats ske via
kommunens kösystem. Avgiftsfri förskola ingår som en del av
vistelsetiden om barnet redan är inskrivet i förskolan.

Barn i behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola enligt kap 8 § 7
eller i fritidshem enligt kap 14 § 6. Förskolechef eller rektor beslutar
efter utredning tillsammans med specialpedagog.

Öppettider
Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06.30 18.00 utom Tångeröds förskola som har öppet mellan klockan 06.00 18.30.
Pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds helgfri måndag till fredag
mellan klockan 06.30–18.30.
Mindre avvikelser från ovanstående tider beslutas av förskolechef eller
rektor med hänsyn taget till bestämmelser i skollagen 8 kap §3 och §5.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Kvällar, 18.30-22.00 och helger, 06.30-22.00
Barnomsorg kan ansökas om under tid då förskola, pedagogisk omsorg
eller fritidshem inte är öppet. Ansökan utreds och plats kan komma att
erbjudas i form av pedagogisk omsorg. Se särskilda riktlinjer.

Sommaröppen verksamhet och studiedagar
Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem på hela Tjörn samordnar
verksamheten under fyra veckor under sommarperioden, veckorna 28-31.
Förskolorna, pedagogisk omsorg och fritidshemmen har tre studiedagar
per år. Två av dessa dagar är gemensamma för all verksamhet.
Om förälder inte kan ordna barnomsorg själv dessa dagar kan alternativ
erbjudas. Tidpunkt meddelas minst två månader i förväg. Ingen
avgiftsreducering ges vid dessa tre dagar.

Anmälan
Alla som bor i kommunen, eller ska flytta hit och vet sin nya adress, kan
anmäla sitt behov av plats.
Ansökan görs via kommunens E-tjänst www.tjorn.se, fliken Barn &
Utbildning, välj Barnomsorg och därefter Barnomsorgswebben. Denna
tjänst kräver ingen inloggning.
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När du fått barnomsorgsplats måste du ansöka om ett konto till webben.
Det gör du på Tjörns kommuns hemsida.
Gör ett konto för varje barn.
I barnomsorgswebben ska du lägga in schema och inkomstuppgifter. Du
kan också säga upp plats. För att göra dessa registreringar krävs elegitimation.
Har du barn i både förskola, fritidshem och skola räcker det med en
inloggning.

Köregler
Ansökan om plats får göras tidigast sex månader före det datum man
önskar placering.

Urval (turordning till förskola och pedagogisk omsorg
•
•
•

Garantidatum
Vid placering tas hänsyn till barngruppernas storlek och
sammansättning och i mån av plats erbjuds förskola eller pedagogisk
omsorg aningen i norra eller södra Tjörn som geografiska områden.
I möjligast mån tas hänsyn till vårdnadshavares resor till och från
arbete vid erbjudande av plats i norra eller södra Tjörn.

Plats i fritidshem
Plats i fritidshem erbjuds på den skolenhet som eleven går i skolan.

Erbjudande om plats
• Personal från vald verksamhet tar kontakt med vårdnadshavaren.
• Vårdnadshavaren får ett placeringsmeddelande från handläggaren.
När du erbjuds plats är kommunens ambition att ditt önskemål ska
tillgodoses så långt som möjligt.

Schema för vistelsetid
Vistelsetiden är den tid vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. I
vistelsetiden ingår skälig restid till och från arbete eller skola.
Du måste registrera ett nytt schema i barnomsorgswebben senast 14
dagar innan ändringen ska börja gälla. Meddela också ändringar till
förskole- och/eller fritidshemspersonal eller dagbarnvårdare.
Ange datum när schemat börjar gälla.
Registrerat schema gäller tills ett nytt skrivs in.
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Om ett schema ska vara löpande:
Skriv dina tider för EN vecka så löper det tills du skriver ett nytt.
Om ett schema rullar över flera veckor:
Skriv dina tider, exempelvis ett rullande fyraveckors schema, så rullar
det tills du skriver ett nytt.
Du som har barn med 15 timmars placering ska också registrera
vistelsetiden i barnomsorgswebben.

Semesterledighet
Barnet förutsätts ha ledigt samtidigt som någon av föräldrarna har
semester/ferie/uppehåll. Motsvarande förutsätts gälla även för barn till
föräldralediga eller arbetssökande föräldrar.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska göras via webben två månader före den dag
barnet slutar. Om du flyttar till annan kommun, kan platsen i Tjörns
kommun behållas max två månader. Avgift betalas under
uppsägningstiden.
Vid uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
kan ny ansökan registreras tidigast efter uppsägningstidens utgång.
Om platsen inte nyttjas
Om ditt barn inte nyttjar sin plats i förskolan/fritidshem under tre
månader avslutats platsen.
Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Avgifter
Avgiften beräknas på hushållets totala ekonomi. För gifta och
sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn
beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda
månadsinkomster före skatt (bruttolönen).
Avgift tas ut från första placeringsdagen. Uppgift om hushållets
sammanlagda inkomst ska registreras så fort som möjligt i
barnomsorgswebben. Tills det att registreringen är gjord får du betala
högsta avgift.
Med hushåll avses
• ensamstående
• makar
• de som lever i ett parförhållande som sammanboende i ett
äktenskapsliknande förhållande
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Med platsinnehavare avses
• ensamstående förälder
• de som har gemensamma eller icke gemensamma barn och lever i ett
parförhållande som makar eller sammanboende i ett
äktenskapsliknande förhållande.
Du betalar för din barnomsorgsplats 12 månader om året.
Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos
vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg, ska båda
vårdnadshavarna vara platsinnehavare.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive
platsinnehavares hushåll.
Sammanboende med en vårdnadshavare
Är man sammanboende med en vårdnadshavare och folkbokförda på
samma adress ligger bådas inkomster till grund för avgiften.
Ensamboende vårdnadshavare
För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes
inkomster.
Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften ska fastställas?
• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller
näringsverksamhet
• Arvodesersättningar till familjehem (den skattepliktiga delen)
• Föräldrapenning
• Vårdbidrag för barn (den skattepliktiga delen)
• Pension ATP, dock ej barnpension
• Livränta
• Sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning
• Familjebidrag i form av familjepenning
• Utbildningsbidrag
• Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
• Eventuella övriga inkomster
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på
procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. När den sammanlagda
bruttoinkomsten uppgår till 47 490 kronor per mån betalas maxbeloppet.
Du betalar för din barnomsorgsplats 12 månader om året.

Oregelbunden inkomst
För beräkning av avgift där vårdnadshavare har varierande inkomster ska
inkomsterna för en period på minst tre månader beräknas.
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Den sammanlagda inkomsten delas med periodens antal månader.
Utifrån denna summa beräknas din avgift.

Arbete utomlands
Om den ene vårdnadshavaren arbetar utomlands räknas bådas
inkomster in i avgiftsunderlaget så länge som det råder
hushållsgemenskap.

Reducerad avgift
För de barn, 3–6 år, som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg
och den avgiftsfria tiden är en del av vistelsetiden, reduceras avgiften
med 15 % under 10 månader.
För månaderna juni och juli sker ingen reducering av avgiften.
Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av t ex
lovdagar, semester eller vid sjukdom kortare tid. Om barnet är sjukt en
längre tid kan reducering av avgift beviljas efter särskild prövning.

Kontroll av inlämnade uppgifter
Lämnas inte inkomstuppgift debiteras den högsta avgiften. Ändrade
inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.
Kommunen kontrollerar lämnade uppgifter med
skattemyndigheten. Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års
eftersläpning. Detta eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta
taxeringsuppgifter från Skatteverket

Avgifter
Det yngsta barnet är alltid barn 1 oberoende av om barnet vistas i
förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
Avgifter förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 procent av inkomsten–dock högst 1 425 kronor i mån.
Barn 2: 2 procent av inkomsten–dock högst 950 kronor i mån.
Barn 3: 1 procent av inkomsten–dock högst 475 kronor i mån.
Barn 4: ingen avgift
Avgifter i fritidshem
Barn 1: 2 procent av inkomsten–dock högst 950 kronor i mån.
Barn 2: 1 procent av inkomsten–dock högst 475 kronor i mån.
Barn 3: 1 procent av inkomsten–dock högst 475 kronor i mån.
Barn 4: ingen avgift
Avgifter i fritidshem då man endast fått plats tillfälligt
under lov 100 kronor per dag.
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From 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass gäller taxa för
fritidshem om barnet ska övergå till denna verksamhet.

Utebliven betalning
Efter utebliven betalning och påminnelser kan platsen bli uppsagd.
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