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Barnomsorgen
Riktlinjerna antogs i Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 §§ 145.

Syfte
Syften med det här dokumentet är att samla relevant information till medborgarna och vägledning till personal
inom verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Ansvar och befogenheter
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ansvarar för att tolka riktlinjerna vid otydlighet.
Verksamhetscheferna lämnar rekommendationer i individuella fall t.ex. gällande vistelsetid för barn till
sjukskrivna. Vidare tolkar dem riktlinjerna och ansvarar för de aktuella verksamheterna. Placeringsansvarig
hanterar kö, placering, fakturering, uppsägning och eventuella avstängningar. Vårdnadshavare ansvarar för att
lägga in aktuell inkomst och vistelseschema i systemet.

Utförande
Rätt till plats – rättsligt stöd
I skollagen finns de grundläggande bestämmelserna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Skollagen
8, 25 och 14 kap). Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med
hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt (Skollagen 8 kap 5 §).
Ansökan om förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Ansökan om plats görs på Tranås kommuns hemsida/Barnomsorg & utbildning. Plats erbjuds barn vars
vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga (gäller ej fritidshem) eller arbetssökande (gäller ej
fritidshem) samt barn som har rätt till avgiftsfri förskola för 3-6-åringar.
Anmälningsdatum är köledande. Tidigaste ködatum är 6 månader före önskad placeringsstart. Ansökan skall
avse barn från 1 år t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som bor växelvis hos vårdnadshavare i
olika kommuner erbjuds endast plats i en kommun.
I följande fall kan sökande bedömas behöva prioritering
Utgångspunkten vid placering är följande turordning:
1. Barn som enligt 8 kap 7-9 §§ skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller
andra skäl.
2. Barn som börjar avgiftsfri förskola för 3-6-åringar.
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3. Barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande och vars syskon är placerade på
samma förskola eller i pedagogisk omsorg.
4. Placerade barn som önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg. Erbjudande om överflyttning sker en
gång per år inför augusti månad, dock tidigast hösten året efter påbörjad placering.
5. Barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande.
6. Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig.

Följande verksamhetsformer erbjuds
För barn 1-6 år
 Förskola.
 Pedagogisk omsorg.
 Förskola med specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd (Parkens förskola).
För barn 3-6 år
 Avgiftsfri förskola (15 timmar per vecka) erbjuds barn från och med hösten det år de fyller tre år och
organiseras under terminstid inom ordinarie verksamhet på förskolorna.
 Avgiftsfri pedagogisk omsorg (15 timmar per vecka) erbjuds barn under terminstid från och med hösten
det år de fyller tre år.
Kvällsomsorg för barn 1-6 år på Bergets förskola
För vårdnadshavare med omsorgsbehov på kvällstid erbjuds plats på Bergets förskola fram till 23.00.
För barn 6 år fr.o.m hösterminens start
Förskoleklass kompletterad med fritidshem eller pedagogisk omsorg.
För barn 6 år t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år
Fritidshem eller pedagogisk omsorg. Lovplats innebär omsorg endast under lov och lovdagar. Vistelsetiden
motsvarar ordinarie skoldags längd. Lovplats gäller för hela månader.
Öppen förskola
Öppna förskolan är en avgiftsfri träffpunkt för vårdnadshavare och barn i åldern 0-6 år.
Vistelsetid
Tid i verksamheten ska styras av vårdnadshavarens arbete och studier, tid för lämning och hämtning samt vid
studietid för inläsning. Överenskommelse om vistelsetid görs genom schema som lämnas av vårdnadshavare vid
placering och vid förändring. Förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem har öppet max 12 tim/dag kl.06.0018.00.
Bergets förskola med kvällsomsorg har öppet 06.00-23.00. De vårdnadshavare som har behov av
kvällsbarnomsorg ska placeras på Bergets förskola.
Föreligger särskilda skäl kan öppethållandetiden anpassas även på andra förskolor.
Vid placering av barn 1-6 år tillämpas oftast inskolning i ca 10 dagar.
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Schema lämnas till respektive enhet.
Avgiftsfri förskola för barn 3-6 år
Avgiftsfri förskola 15 tim/vecka erbjuds barn fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år. De 15 timmarna/vecka kan
förläggas med 3 – 5 timmar per dag terminstid under en femdagarsvecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av
verksamheten i samråd med vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar.
För vårdnadshavare som har barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg och som önskar Avgiftsfri
förskola skall ansökan göras på särskild blankett (blanketten kan skrivas ut från SchoolSoft). Ansökan skall vara
lämnad på förskolan eller dagbarnvårdaren senast månaden innan önskat startdatum.
Platsinnehavare
Med platsinnehavare avses den/de vårdnadshavare som sammanbor med barnet och som har behov av plats.
För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare. Platsinnehavare är
betalningsskyldiga. I de fall vårdnadshavare separerat och båda har behov av barnomsorg får varje part en egen
placering, s.k. delad faktura.
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Avgift för plats tas ut enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Förskola för 3-6-åringar 15 tim/vecka
terminstid är avgiftsfri, vid mer än 15 tim/vecka görs schablonavdrag med 3/8 under terminstid. Motsvarande
gäller för vårdnadshavare som väljer pedagogisk omsorg. Inkomstuppgifter skall lämnas i samband med
nyplacering, i annat fall debiteras betalningsansvarig maximal avgift. Avgift debiteras 12 månader/år och tas ut
från första placeringsdagen (inskolningsdagen). Inkomstanmälan görs via Tranås kommuns hemsida/Barnomsorg
& Utbildning under inloggning barnomsorg.

Användning av plats vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet, annan frånvaro
och personalens fortbildning
Sjukdom
Om vårdnadshavare är hemma p.g.a. sjukdom har barn rätt att vara kvar på sin plats. Tider bestäms mellan
vårdnadshavare och personal utifrån behov.
Arbetslöshet
 Om vårdnadshavare är arbetslös har barn rätt till en plats i förskola och pedagogisk omsorg med 15
tim/vecka, under förutsättning att vårdnadshavaren är arbetssökande. Hur tiden förläggs bestäms av
verksamheten i samråd med vårdnadshavarna.
 Om vårdnadshavare är arbetslös, får barn behålla sin plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg högst
3 mån efter det att vårdnadshavaren slutat arbeta eller studera. Under vårdnadshavarens arbetslöshet
ska barnets plats i fritidshem och pedagogisk omsorg omfatta högst 10 tim/vecka.
Regler om uppsägningstid gäller.
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Föräldraledighet
Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga, enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, har rätt till plats i
förskola eller i pedagogisk omsorg med 15 tim/vecka. De 15 timmarna/ vecka kan förläggas med 3 – 5 timmar per
dag under en femdagarsvecka. Hur vistelsetiden läggs ut avgörs av verksamheten i samråd med
vårdnadshavarna utifrån varje verksamhets förutsättningar.
Fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn erbjuds inte barn till föräldralediga.
Behållande av plats vid längre frånvaro
Plats får behållas utan användning i samband med huvudsemester max 3 mån, övrig tid 2 mån.
Fortbildning
Förskolor och pedagogisk omsorg stänger 5 dagar/år, fritidshemmen 3 dagar/år för personalens fortbildning.
Annat omsorgsalternativ ska kunna erbjudas.
Sommarförskola
Under sommaren anpassas verksamheten till efterfrågan och flertalet förskolor/fritidshem stänger under 3-4
veckor under juli/augusti. För de barn som behöver omsorg under dessa veckor är vissa förskolor/fritidshem
öppna. Information om vilka ges i god tid innan.
Barn har rätt till 4 veckors sammanhängande semester om detta är organisatoriskt möjligt för vårdnadshavarna.
Uppsägning av kommunal plats
Uppsägning av plats skall göras senast 60 dagar innan planerat avslut. Uppsägning görs via Tranås kommuns
hemsida/Barnomsorg & Utbildning under inloggning barnomsorg.
Sker uppsägning senare debiteras avgift för sammanlagt 60 dagar från den dag uppsägningen inkommer.
När platsen sägs upp p.g.a. föräldraledighet får barnet behålla platsen 2 veckor efter beräknad nedkomst.
Lovplats på fritidshem debiteras för hela kalendermånader.
Tolkning av och avvikelser från riktlinjerna
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enskilda ärenden om avvikelser från riktlinjerna för
Tranås kommun.

