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Den här informationen vänder sig till dig som är förälder eller
vårdnadshavare.
Här får du veta hur du gör för att ansöka om förskoleplats eller
plats på fritidshem och vilka regler som gäller.

Välkommen att höra av dig om du har fågor
Om du har frågor om innehållet i den här broschyren kan du prata
med rektor, förskolechef eller personal på skolans expedition.
Ring oss gärna!
Bergsjö, Ilsbo – 0652-362 45
Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk – 0652-363 70
Nordanstigs kommun – 0652-360 00, växel

Så här får du en plats inom förskola eller fritidshem
Förskola och fritidshem genom abonnemang
Barn har förskoleplats och plats i fritidshem genom ett abonnemang.
Vi gör ett skriftligt placeringsavtal för abonnemanget där vi även
skriver in behovet av plats. När du tackar ja till förskola och
fritidshem, förbinder du dig att betala avgift. Avgiften betalas i
efterskott senast den sista i varje månad.

Ansök i god tid!
För att ditt barn ska få en plats inom förskolan måste du skicka in en
ansökan. Gör det i god tid och senast fyra månader innan du vill ha
din plats. Kommunen har enligt lag fyra månader på sig att hitta en
plats till ditt barn.
När vi har fått din ansökan och registrerat den får du en bekräftelse på
posten eller med e-post. Barnet står i kö i turordning efter det datum
som ansökan kommit in.
När du får en plats kommer personalen på förskolan att kontakta dig.
Om du tackar nej till den plats vi erbjuder, kan det ta fyra månader till
innan vi kan erbjuda ditt barn en ny plats.

Kommunen ska erbjuda dig en plats snarast
För att kommunen ska kunna erbjuda en plats ska barnet vistas
stadigvarande Nordanstigs kommun. Med stadigvarande menas en
vistelse som är avsedd att
minst två månader
Plats i förskoleverksamhet - kommunen ska erbjuda en plats snarast,
senast fyra månader efter ansökningsdatum.
Plats på fritidshem - kommunen ska erbjuda en plats snarast.

Om du inte får plats på den förskola du önskar
Under vissa perioder kan det vara fullt på en förskola i något
område. Vi kan då bli tvungna att erbjuda ditt barn en plats i annat
område i kommunen. Du som förälder måste acceptera det, men du
får en plats på ditt förstahandsval så snart det blir en plats ledig där.
Om du tackar nej till den plats vi erbjuder, gäller nytt placeringsdatum, vilket innebär att ny plats kommer att erbjudas senast fyra
månader senare.

Inskolning
När ditt barn ska börja på förskolan för första gången ska barnet
skolas in. Inskolningen är till för barnets trygghet, men också för
att ge dig som förälder en möjlighet att lära känna personalen och
verksamheten.

Avstängning
Om avgiften inte betalas efter att krav har skickats så har
kommunen rätt att stänga av och säga upp barn från förskoleverksamhet eller fritidshem. Uppsägningen sker två månader efter
barnomsorgsfakturans förfallodag och uppsägningstiden är en
månad. Avstängningen gäller tills skulden har betalats.
Om du inte meddelar att barnet ska vara borta en längre tid (en
månad eller mer) eller om barnet slutar utan att du säger upp
platsen, ska rektor eller förskolechefen inom en månad meddela
dig skriftligt att platsen upphör.

Uppsägning
Om ditt barn inte längre behöver sin plats på förskola eller fritidshem ska du säga upp platsen minst en månad i förväg. Lämna din
uppsägning skriftligt till personalen Du får alltid betala avgift under
uppsägningstiden oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Hur mycket tid får barnet vara i förskolan?
Ditt barn får förskoleplats utifrån familjens behov
Ditt barn får tid i förskolan utifrån hela familjens behov. Det är
arbetstid eller studietid som avgör hur många timmar barnet får varje
vecka. Arbetslöshet, föräldraledighet eller barnets eget behov påverkar den tid barnet får vara i förskolan.

Förälder som är arbetssökande eller föräldraledig
Barn till arbetssökande eller föräldraledig har rätt att vara på
förskolan 15 timmar per vecka. Däremot har ditt barn inte rätt till
plats på fritidshem. Det är förskolan som föreslår lämplig tid efter
de förutsättningar som finns.

Mertid vid tillfälligt arbete om du är arbetssökande
Om du är arbetssökande har du rätt att använda så kallad mertid vid
tillfälligt arbete. Föräldrar som har ett vikariat på mer än 4 veckor
får en ordinarie plats och betalar ordinarie avgift.

Allmän förskola för 3 - 5-åringar 15 timmar i veckan
Från och med hösten det år barnet fyller tre år har alla barn har
rätt till en plats i allmän förskola. Den allmänna förskolan är gratis
15 timmar varje vecka (525 timmar/år) under skolornas läsår. Den
ordnas tillsammans med den kommunala förskolan. Om ditt barn
redan går i kommunala förskolan kommer du inte att märka någon
skillnad, förutom att avgiften blir billigare från 1 september till 31
maj. Timmarna är schemalagda för allmänna förskolan och du kan
inte bestämma tiden själv.

Barn med gemensam vårdnad och växelvis boende
Vid gemensam vårdnad kan både du och den andra föräldern vara
innehavare av förskole- eller fritidsplats om ni båda har behov av
omsorg. Ni kan få delad faktura eftersom båda som regel har olika
behov av omsorg och olika inkomster. Läs mer under avgifter.

Fritidshem för barn från 6 år
Skolbarn kan få fritidshemsplats från 6 år och får behålla sin plats
till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. En fritidshemsplats får inte nyttjas vid föräldraledighet eller hel arbetslöshet. Du
har rätt till mertid vid tillfälligt arbete.

Fritidshem på lov för skolbarn utan ordinarie plats
Ditt barn kan gå på fritids på sommar-, höst-, jul-, sport- och påsklovet, även om det inte har en plats där i vanliga fall. För att ditt barn
ska få en plats under lovet måste du lämna in en ansökan till ditt
barns förskolechef eller rektor minst en månad i förväg.
Ansökan är bindande. Det betyder att du betalar för alla veckor som
du ansökt om, även om du ångrar dig och ditt barn inte kommer dit
alla veckor.

Schema och vistelsetid
Alla barn har ett eget schema på förskolan eller fritidshemmet. Ett
skriftligt schema ska lämnas in direkt till personalen, där det står
vilka tider barnet behöver vara i verksamheten. Det som kan påverka
barnets schema är till exempel annan arbetstid eller studietid. Sovtid
vid skiftarbete, restid och självstudietid får räknas in.

Tre planeringsdagar per år ingår
Förskola och fritidshem har möjlighet att stänga upp till tre dagar
för att planera sin verksamhet. Ingen avgiftsreducering för dessa tre
dagar. Föräldrar ordnar, i den mån det går, på annat sätt. Vid behov
erbjuds plats på annan förskola eller fritidshem. Föräldrarna ska
informeras om stängningen två månader innan.

Övrig information
Öppettider
Förskolor och fritidshem har öppet vardagar kl.06.00 – 18.00.
Ibland kan andra tider beslutas av rektor efter att en ansökan har
gjorts. Under sommaren kan det vara begränsat öppethållande och
vissa förskolor och fritidshem kan slås ihop.

Resor ansvarar du för
Kommunen ordnar inte skjuts till eller från förskola eller fritidshem.
Du ansvarar själv för att lämna och hämta barnet.

Blöjor ingår inte
Förskolan håller inte med blöjor. Du ansvarar för att ta med egna
blöjor till förskolan.

Försäkring för alla som är 0-19 år
Barnen är försäkrade mot olycksfall. Försäkringen gäller alla i
åldern 0 – 19 år som är folkbokförda i Nordanstigs kommun.
Försäkringen som gäller dygnet runt är en olycksfallsförsäkring
och gäller inte vid sjukdom.

Kostnad - Hur mycket ska jag betala?
Avgifter


Avgift gäller för både ensamstående föräldrar och makar. Som
makar räknas även personer som utan att vara gifta med
varandra lever tillsammans och har gemensamma barn eller inte
har gemensamma barn, men är folkbokförda på samma adress.



Avgift betalas för 12 månader per år.



Avgiften gäller exakt från eller till det datum barnet börjar eller
slutar på förskolan eller fritidshemmet. Det är inte månadsskiftet
som räknas.



Förskola och fritidshem har rätt att stänga upp till tre dagar för
att planera sin verksamhet. Det är ingen minskning av avgiften då
det är planeringsdag.



Du får gärna betala med autogiro.

Inkomst – se till att vi har rätt uppgift
När barnet får en plats i förskola eller fritidshem, är du skyldig att
lämna inkomstuppgift innan placeringen börjar. I annat fall får du
betala den högsta avgiften enligt maxtaxa. Du ska meddela när du
får ändrad inkomst eller om familjens sammansättning ändras. Det är
fakturamottagarens skyldighet att anmäla ändrad inkomst.

Vid växelvis boende kan ni få delad faktura
Vid gemensam vårdnad kan båda föräldrarna vara innehavare av
förskole- eller fritidshemsplatsen om båda har behov av omsorg. Ni
får då delad faktura eftersom båda föräldrarna som regel har olika
behov av omsorg och olika inkomster. En delad faktura utgår från
respektive familjs inkomst. Ansökan om delad faktura görs på
särskild blankett. En uppsägning av plats bör göras från bägge
vårdnadshavarna, i annat fall betalar den vårdnadshavare som har
sin plats kvar hel avgift.

Barns sjukdom kan ge minskad avgift
Om ditt barn är sjukt mer än fyra veckor minskas avgiften från och
med femte veckan med halva avgiften. Du måste ansöka om att få
lägre avgift.

Övergång sker automatiskt till allmän förskola och fritidshem
Om en förskoleplats inte är uppsagd övergår platsen automatiskt till
allmän förskoleplats från den 1 september det år barnet fyller 3 år,
och till fritidshemsplats den 1 september det år barnet fyller 6 år.

Avgifter för förskola
Allmän förskola 15 timmar/vecka (hemmabarn), barn 3-5 år

Placering i allmän förskola är avgiftsfri 15 timmar/vecka under grundskolans terminstider (inte lov).
Ordinarie plats, barn 1-2 år

Betalar avgift enligt taxa 1 till och med 31 augusti
det år barnet fyller 3
Ordinarie plats, barn 3-5 år

Betalar avgift enligt taxa 3 under perioden 1 september -31 maj. För
perioden 1 juni – 31 augusti debiteras avgift enligt taxa 1.
Arbetslöshets- eller

15 timmar/vecka, barn 1-2 år

Betalar avgift enligt taxa 4 till och med 31 augusti
det år barnet fyller 3 år
Arbetslöshets- eller

15 timmar/vecka, barn 3-5 år

Verksamheten är avgiftsfri. Barnen följer skolåret och är lediga alla
skollov. Behövs omsorg (15 timmar/vecka) under loven ansöks om
detta. Avgift debiteras då enligt taxa 4.
Fritidshemsplats för barn 6-13 år

Betalar avgift enligt taxa 2 från 1 september det år barnet fyller 6
Fritidshem endast på lov

Du betalar per vecka som ditt barn ska vara på fritids. En vecka är
¼ av ordinarie avgift för plats på förskola (taxa 1).

Taxor förskoleverksamhet och fritidshem


Det yngsta barnet räknas som barn 1.



Avgiften beräknas på ekonomihushållets sammanlagda bruttoinkomst/månad.



Avgift debiteras från första inskolningsdagen

Aktuell taxa hittar du på nordanstig.se/förskoletaxa

Vad räknas som inkomst?
Avgiftsgrundande inkomst
Den avgiftsgrundande inkomsten är familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatteavdrag) per månad. Till avgiftsgrundande
inkomst räknas:











lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
skattepliktig ersättning från Försäkringskassan
arbetslöshetsersättning
familjebidrag i form av familjepenning
dagpenning vid repetitionsutbildning
pensionsförmåner
livränta
vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för
merutgifter ska inte tas med)
familjehemsföräldrars arvodesersättning (ej omkostnadsersättning).

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte









allmänt och förlängt barnbidrag
handikappersättning
studiemedel
bostadsbidrag
hemsjukvårdsbidrag
barnpension
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten
underhållsbidrag.

Du som är egen företagare
Det är överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som ska tas med
i hushållets bruttoinkomst. Det innebär att skattemässiga reserveringar
inte ska ingå i underlaget. Det är alltså bara den inkomst av aktiv och
eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens
huvudblankett som ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst.

Kontakt
nordanstig.se/förskoletaxa
Utbildningschef

Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
0652-360 00
kommun@nordanstig.se
www.nordanstig.se
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