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Mottagande och vistelsetid i förskolan
Vellinge 2019
Alla barn har, från det de fyllt 1 år, rätt till förskoleplats i den omfattning det behövs med
hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, föräldraledighet, arbetssökande eller studier.
Barnet kan också ges rätt till förskoleplats då det finns behov på grund av familjens situation i
övrigt. I Vellinge kommun erbjuds förskola vardagar klockan 06:30-18:00.
Vellinge kommun erbjuder inte förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med
större helger. Vid behov försöker Vellinge kommun samarbeta med närliggande kommuner.
Anmälan till de kommunala förskolorna görs via e-tjänster på kommunens hemsida. Om
barnet inte är skrivet i kommunen skickas epost till vellinge.kommun@vellinge.se.

Förskola och allmän förskola
Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen de fyller tre år. Allmän förskola
omfattar 525 timmar per år fördelat på 15 timmar i veckan under läsårstid och är kostnadsfri.
Allmän förskola erbjuds minst 15 timmar och kan utökas till 20 timmar mot avgift. I Vellinge
kommun gäller särskilda regler för tiden när allmän förskola erbjuds. Allmän förskola erbjuds
inte under lovdagar och sommarlov. Länk till läsårstider och lovdagar.
Om vårdnadshavare har behov av att öka omfattningen av barnets vistelsetid till 20 timmar
måste detta anmälas minst 30 dagar i förväg. Observera att barnet då inte längre omfattas
av avgiftsfri allmän förskola.

Kö och platserbjudande
Platsgaranti innebär att barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på en kommunal förskola
eller i pedagogisk omsorg. Från ansökan inkommit har barnet rätt till en plats inom fyra
kalendermånader. Ködatumet räknas från det datum ansökan om plats inkommit. Lediga
platser fördelas utifrån kötid och garantitid.
Lediga platser fördelas enligt nedanstående
1.
2.
3.
4.

Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller
tidigare.
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Barns vistelsetid i förskolan
Den tid under dagen som barnet är i förskolan kallas vistelsetid. Vistelsetiden i förskolan
bestäms med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. Vid gemensam
vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till förskoleverksamhet utifrån den
vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.
I familjer med en vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskolan
oberoende om sambo, ny make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande.
Om vårdnadshavaren har ett arbete som periodvis innebär längre sammanhållen ledighet, så
kallad vederlagsledighet, har barnet rätt till förskoleverksamhet i samma omfattning även
under dessa perioder.
Om vårdnadshavaren är sjukskriven/uppbär sjukpenning har barnet rätt till
förskoleverksamhet enligt läkarintygets omfattning.
Om vårdnadshavaren har semester eller lov är huvudregeln att barnet också har ledigt från
förskoleverksamhet. I familjer med en vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till
plats i förskolan oberoende om sambo, ny make eller maka arbetar, studerar eller är
sjukskriven.
Grunden för vistelsetiden är den tid vårdnadshavare/vårdnadshavarna behöver för:
• arbete, inklusive restid samt sovtid före och efter nattarbete.
• studier, inklusive restid. Studiernas omfattning ligger till grund för barnets närvarotid.
Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg ska lämnas en gång/termin.
• att delta i arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg och
vårdnadshavaren har rätt till den tid som behövs för att delta i
arbetsmarknadsåtgärderna.

Barns vistelsetid i allmän förskola
Om vårdnadshavare uppbär föräldrapenning före förlossning har barnet rätt till 20 timmars
förskoleverksamhet per vecka. 15 timmar ingår i den allmänna förskolan om barnet är över
tre år. Ytterligare 5 timmar kan nyttjas men då kommer avgift debiteras enligt inskickad
inkomstuppgift.
I samband med syskons födelse har barnet rätt att använda sin förskoleplats i ordinarie
omfattning under ca en månads tid.
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt arbetssökande
har rätt till 15 timmars förskola i veckan. Vistelsetiden kan utökas med ytterligare 5 timmar till
20 timmar men i så fall är inte förskolan avgiftsfri.
Det går enbart att grunda barnets vistelsetid på förskolan utifrån en av följande grunder:
föräldraledighet/arbetssökande, förvärvsarbete eller studier. Det samma gäller för
arbetssökande.
Föräldraledig eller aktivt arbetssökande vårdnadshavare som ska börja arbeta eller studera,
ska meddela förskolan om den förändrade vistelsetiden snarast.
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Avgift för förskola
Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg beräknas på:
•
•
•

den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört
antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll
samt om det endast är allmän förskola (avgiftsfritt)

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Vårdnadshavare ska skicka in
inkomstuppgift i samband med att barnet börjar i förskolan och löpande när uppgifterna
ändras. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras maxtaxa per automatik.
Avgift utgår även under ledighet och semestrar. Placeringen är som ett abonnemang där
avgift utgår till platsen sägs upp. Avgift erlägges även under uppsägningstiden som är två
månader.

Maxtaxa
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om
hushållets sammanlagda inkomst är 47 490 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för
ett barn är 1425 kronor/månad.
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till förskoleverksamhet utifrån
den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

Öppettider och närvarotider
Verksamheten har öppet vardagar från 06.30 till 18.00.
Avvikelse från öppettider beslutas av rektor.
Vårdnadshavare lämnar in schema över barnets förskoletider via Vklass och via e-tjänsten
på vellinge.se. Vid förändringar av närvarotid är vårdnadshavare skyldig att omgående
uppdatera schemat. Vid utökning av närvarotid behöver informationen uppdateras minst 14
dagar före förändring.
Vellinge kommun erbjuder inte förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med
större helger. Vid behov försöker Vellinge kommun samarbeta med närliggande kommuner.
Under vårdnadshavares semester är eleven alltid ledig.

Stängning av förskola
Under fyra dagar per läsår är förskolorna i kommunen stängda för kompetens- och
verksamhetsutveckling. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen barnomsorg kan erbjudas
plats vid annan förskola. Vid lov kan förskolor i flera rektorsområde erbjuda gemensam
verksamhet.

Uppsägning av plats
Uppsägning av förskoleplats ska göras genom e-tjänst via självservice. Uppsägningstiden är
två månader. Undantag gäller då vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig då
betalas avgift innevarande månad.
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Barn som sagt upp plats i förskola inför övergång till förskoleklass
Barn som avslutat sin förskoleplats under sommaren innan det ska börja förskoleklass, har
inte tillgång till fritidshemsplats under sommarledigheten. Fritidshemsplats erbjuds i samband
med skolstart och ansökan krävs. Om barnet behåller förskoleplatsen under sommaren sker
flytt till skolans fritidshem på måndagen under v33.

Synpunkter gällande verksamheterna
Det är kommunens strävan att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakt med
kommunen och skolverksamheten.
Vi vill alltid att vårdnadshavare som första steg hör av sig direkt till enheten när det finns
synpunkter, klagomål eller idéer om förbättringar så att förändring kan ske. Synpunkter kan
framföras personligen, via brev, e-post eller telefon.
Gällande klagomål går det också bra att fylla i Vellinge kommuns blankett för klagomål och
synpunkter.

