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REGLER FÖR FÖRSKOLA
KÖ-PLACERING
Kön är gemensam för hela kommunen. Utifrån närhetsprincipen och vårdnadshavarnas önskemål
fördelas platserna i följande turordning:
1.
2.
3.
4.

Syskonförtur
Omplaceringar
Allmän förskola
Placering från kön, ankomstdatum av ansökan gäller som ködatum

•

Byte av plats till annan förskola innebär förtur och sker vid höstterminens start. Sista
anmälningsdatum är 15 januari.
Den som erbjuds plats ska lämna besked om platsen accepteras eller inte inom 10 dagar och
tillträda platsen enligt överenskommelse.
Om erbjuden plats inte accepteras, har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats i
enlighet med skollagens 8:e kap, 3§. Om erbjuden plats inte accepteras ska ny ansökan om
barnomsorgsplats lämnas in.

•
•

FÖRSKOLA
Perioden som förälder/vårdnadshavare yrkesarbetar/studerar ska vara minst 2 månader för att plats
ska erhållas. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg tillhandahålls i den omfattning som behövs
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Studieintyg/anställningsavtal ska lämnas vid
början på höstterminen. Kan vid behov begäras under året. Barn med behov av särskilt stöd och
stimulans för sin utveckling erhåller plats efter prövning, även om ovanstående villkor inte uppfylls.
ALLMÄN FÖRSKOLA
Från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola, kostnadsfri
förskola femton timmar i veckan. Tiderna i den allmänna förskolan fastställs av förskolan och är
vanligtvis tre dagar i veckan mellan klockan 09.00-14.00. Allmän förskola följer skolans läsårstider
samt förskolans fortbildningsdagar (som motsvarar skolans rörliga planeringsdagar).
VERKSAMHETENS TIDSMÄSSIGA OMFATTNING
Förskolan har öppet vardagar 06.30-18.30. Tidig morgonomsorg från och med klockan 05:00
erbjuds på en av kommunens förskolor med två veckors framförhållning. Under fyra veckor, vecka
28-31, erbjuds en samordnad verksamhet för förskoleverksamhet i centrala Leksand. Det kan
innebära att barn tillfälligt får byta förskola. Förskoleverksamheten har fem dagar per år
planerings/kompetensutvecklingsdagar. Dessa dagar erbjuds tillsyn endast om vårdnadshavarna inte
själv kan lösa tillsynen. Behov av tillsyn anmäls till avdelningschef senast tre veckor innan
planeringsdagen.
Datum för planerings/ kompetensutvecklingsdagar ska meddelas vårdnadshavare i god tid.

BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Barn som av fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i
förskola eller fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.
Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling
ska ges den omsorg som krävs.
INSKOLNING
Förskolan tillämpar en föräldraaktiv inskolning. Inskolningens längd varierar från barn till
barn. Avgift debiteras från och med första inskolningsdagen.
HÄMTNING – LÄMNING FÖRSKOLA
Hämtning och lämning görs i första hand av vårdnadshavare eller av vårdnadshavare utsedd
myndig (18-år fyllda) person som i förväg meddelats förskolan.
ÖVERGÅNG FRÅN FÖRSKOLA TILL FRITIDSHEM
De barn som har förskoleplats placeras med automatik i fritidshem från första augusti om inte
platsen sägs upp.
FÖRÄLDRALEDIGHET
Barnet får behålla platsen femton timmar i vecka. Detta börjar gälla från och med två veckor
efter syskonets hemkomst eller när föräldrapenning tas ut innan syskonets födelse.
Placeringstiden fastställs av respektive förskola i samråd med föräldrar.
ARBETSLÖSHET
Barnet får behålla platsen femton timmar i veckan. Placeringstiden fastställs av respektive
förskola i samråd med vårdnadshavare. Om vårdnadshavare erhåller arbete eller påbörjar
studier utökas tiden omgående utifrån behov. Arbetslöshet ska meddelas på ändringsformulär på
hemsidan till handläggaren.
VÅRDNADSHAVARES SJUKFRÅNVARO
Barnet får behålla sin plats enligt avtalad tid.
AVSTÄNGNING
Beslut om avstängning från plats kan ske i följande fall:
1. om platsen inte utnyttjas utan särskild överenskommelse under två månader anses
rätten till platsen förverkad
2. om vårdnadshavare inte betalat avgiften. I samtliga fall är besluten delegerade
till rektor
FÖRÄNDRINGAR
Skriftlig anmälan ska göras till handläggaren på blankett via hemsidan av vårdnadshavare vid
• Ändring av adress
• Förändrade familjeförhållanden
• Inkomständringar
• Uppsägning av plats ska göras två månader i förväg
• Arbetslöshet och föräldraledighet
• Allmän förskola

