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REGLER FÖR FRITIDSHEM
KÖ-PLACERING

Kön är gemensam för hela kommunen. Utifrån närhetsprincipen och vårdnadshavarnas
önskemål fördelas platserna i följande turordning:
Kommunen erbjuder fritidshem i den skola som barnet har sin skolgång.
•

Fritidshem erbjuds från vecka 32 det år barnet börjar förskoleklass fram till 12 år om
behov finns.

•

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till och från fritidshem.

FRITIDSHEM

Perioden som förälder/vårdnadshavare yrkesarbetar/studerar ska vara minst 2 månader för att
plats ska erhållas. Skolbarnomsorg tillhandahålls i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Omsorgen omfattar arbetstiden och resor till och från
arbetet. Studieintyg/anställningsavtal ska lämnas vid början på höstterminen. Det kan även 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.

Verksamhetens tidsmässiga omfattning
Kommunens fritidshem har öppet vardagar 06.30-18.30.Under fem veckor, vecka 27-31,
erbjuds en samordnad verksamhet för fritidsverksamhet i centrala Leksand. Även under jullovet
slås fritidshemmet ihop. Det kan innebära att barn tillfälligt får byta fritidshem. Ansökning till
lovfritids görs separat i god tid innan lov. Arbetsschema och studieintyg kommer att begäras in
särskilt för lovfritids. Fritidshemsverksamheten har planerings/kompetensutvecklingsdagar två
dagar per år. Dessa dagar erbjuds tillsyn med vikarier på ett ställe i kommunen endast om
vårdnadshavarna inte själv kan lösa tillsynen. Behov av tillsyn anmäls till rektor 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 erbjudas plats på
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

Fritidshemmet har inskolning vecka 32 varje år. Om man börjar på fritidshemmet under terminen
så tillämpas individuell inskolning utifrån eventuella behov samt utifrån barnet ålder.
Förskolan har tillsynsansvar fram till vecka 32 oavsett om man går på en kommunal eller privat
förskola. Kommunens förskola samarbetar och har en sammanslagen förskola veckorna 28-31.
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 fritidshemmet. Elever i årskurs F och 1
måste hämtas av myndig person. Från och med årkurs två kan eventuellt andra
överenskommelser förkomma i dialog med rektor.

ÖVERGÅNG FRÅN FÖRSKOLA TILL FRITIDSHEM

De barn som har förskoleplats placeras med automatik i fritidshem från vecka 32 om inte platsen
sägs upp.
FÖRÄLDRALEDIGHET

Barn till föräldraledig förälder är inte berättigad till fritidshem. Platsen upphör två veckor efter
syskonets hemkomst.
ARBETSLÖSHET

Barn till arbetslös vårdnadshavare är inte berättigad till plats i fritidshem. Vid arbetslöshet
upphör placeringen från första arbetslösa dagen. Om vårdnadshavare erhåller arbete eller
påbörjar studier återfår barnet platsen omgående. Arbetslöshet ska meddelas 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 förskolechef/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

