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Riktlinjer
Olika former av barnomsorg

Barnomsorg är avsedd för barn i åldern 1 – 12 under den tid vårdnadshavarna arbetar
eller studerar samt under restiden till och från arbetet eller skolan. I Nykvarns
kommun erbjuds barn som är 1 – 5 år plats i förskola och elever från förskoleklass till
årskurs 3 erbjuds plats i fritidshem. För elever från årskurs 4 till 6 erbjuds
fritidshemsplacering på fritidsklubb.
Undantag från ovanstående åldersindelning kan göras om särskilda skäl finns.
Målsättningen är att erbjuda den lämpligaste verksamheten oavsett barnets eller
elevens ålder.
Information om kommunens verksamheter hittar du på kommunens hemsida,
www.nykvarn.se.
Förskoleverksamhet 1-5 år

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare med barn i åldern 1 – 5 år.
Förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Lärande och lek har stor betydelse för barns utveckling. Förskolan styrs av
en läroplan som anger mål och riktningar för verksamheten. I förskolans uppdrag
ingår att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn att utveckla nyfikenhet och tilltro
till sin egen förmåga.
Förskolan är till för era barn och för att ge er vårdnadshavare möjlighet att studera och
arbeta. Om vårdnadshavare blir sjukskrivna behålls rätten till förskoleplacering.
Barn med vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande eller föräldraledig med yngre
syskon erbjuds förskola under 20 timmar per vecka. Förändringen börjar gälla en
månad efter syskonets födelse.
Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till en avgiftsfri vistelse i förskolan om
525 timmar per år från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den avgiftsfria
allmänna förskolan följer de läsårstider som fastställts i kommunen, det vill säga barnet
är ledigt under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov samt under personalens
planerings- och studiedagar.
Du kan ha ditt barn i allmän förskola avgiftsfritt oavsett om du förvärvsarbetar,
studerar, är föräldraledig eller aktivt arbetssökande.
Om du väljer det avgiftsfria alternativet måste du logga in på e-tjänsten och välja grund
för placering "3-5 år Föräldraledig/aktivt arbetssökande 15 timmar, avgiftsfri". Detta
måste du göra två månader före förändringen. Vill du återgå till att nyttja
förskoleplatsen mer än 525 timmar per år måste du åter ansöka om detta i e-tjänsten.
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Vårdnadshavare som nyttjar förskolan mer är 525 timmar per år får automatiskt en
avgiftsreducering på barnomsorgsfakturan från och med augusti det år barnet fyller 3
år. I Nykvarns kommun är avgiftsreduceringen 35 % på ordinarie barnomsorgsavgift.
Placeringstid

Ditt barn får vistas på sin plats i förskola när du arbetar eller studerar och under
restiden till och från arbetet eller skolan. I e-tjänsten registrerar du den önskade
placeringstiden, som sedan godkänns eller avslås av förskolechef.
Ändringar av anmälda schematider ska ske senast tio arbetsdagar innan schemat börjar
gälla så att verksamheten kan anpassas efter nya tider.
Förskolorna hålls öppna klockan 06.00 – 17.30 som ramtid, vid behov av andra tider
lämnas särskild skriftlig ansökan till förskolechef.
Skolbarnsomsorg

I Nykvarns kommun organiseras skolbarnomsorgen i två former, fritidshem och
fritidsklubb. De beskrivs här nedan. Fritidshemmet och fritidsklubben är till för att ge
er vårdnadshavare möjlighet att arbeta och studera och har i uppgift att komplettera
förskoleklassen och skolan. Undervisningen styrs av läroplanen för grundskolan och
ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull
fritid.
Vid föräldraledighet kan skolbarnomsorg inte utnyttjas. Detta börjar gälla en månad
efter syskonets födelse. Om vårdnadshavare blir sjukskrivna behålls dock rätten till
placering i fritidshem/fritidsklubb.
Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever i förskoleklass till årskurs 3 och
finns i anslutning till respektive grundskola. Här kan barnet vara både före och efter
skolan och under lov.
Fritidshemmet håller öppet mellan klockan 06.30 – 18.00 som ramtid, vid behov av
andra tider lämnas skriftlig ansökan till rektor.
Fritidsklubben

Barn i åldern 10-12 vill ofta ta större ansvar för sin fritid. Därför erbjuds elever i
årskurs 4-6, fritidsverksamhet i form av fritidsklubb, i dagligt tal kallad Klubben. Här
får eleverna vuxenkontakt och pedagogisk ledning i sina aktiviteter så att de succesivt
kan ta över ansvaret för sin fritid. Klubbens verksamhet är öppen efter skoldagens slut
till klockan 17.00. Under loven startar klubbens verksamhet tidigast klockan 08.00 och
stänger 17.00.

NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se

3

RIKTLINJE

Placeringstid

Ditt barn får vistas på sin plats i fritidshem/Klubben när du arbetar eller studerar och
under restiden till och från arbetet eller skolan. I e-tjänsten registrerar du den önskade
placeringstiden, som sedan godkänns eller avslås av rektor.
Ändringar av anmälda schematider ska ske senast tio arbetsdagar innan schemat börjar
gälla så att verksamheten kan anpassas efter nya tider.

Placeringsregler när du önskar förskola och
fritidshem/fritidslubb
Ansökan sker via e-tjänsten förskola och fritidshem/Klubben på
www.nykvarn.se/barnomsorg. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en elegitimation. På Kundcenter, Centrumvägen 26, tfn 08-555 010 00 kan du få hjälp av
våra kommunvägledare att komma igång med e-tjänsten samt få information om hur
du ansöker om e-legitimation.
På kommunens hemsida www.nykvarn.se kan du också få en överblick över
verksamheteten och läsa om kommunens förskolor och fritidshem.
Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skydd av
identitet ska du kontakta kommunen via växeln, tfn 08-555 010 00.
Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om förskole- och fritidshemsplats och blir
platsinnehavare. Om det finns två vårdnadshavare som är folkbokförda på olika
adresser och båda vill använda förskole- och/eller fritidshemsplats ansöker den
vårdnadshavare där barnet är folkbokförd.
Platsgaranti

Nykvarns kommun ska erbjuda alla barn som har behov av förskola eller fritidshem,
plats inom fyra månader. För att garanteras en plats måste anmälan om behov av plats
göras senast fyra månader före önskat placeringsdatum.
Anmälan till förskola och fritidshem/Klubben

Platserna i förskolan och fritidshem/Klubben fördelas enligt följande turordning:
1. Önskat placeringsdatum och anmälningsdatum - Du kan anmäla ditt
barn till förskole- och fritidshemsplacering som tidigast sex månader
före och som senast fyra månader före önskat placeringsdatum.
Datumet för inkommen ansökan räknas som ditt anmälningsdatum.
2. Ålder - Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta
barnet först.

NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se

4

RIKTLINJE

Förtur – särskild prövning

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling
kan beviljas förtur till barnomsorgen. Prövning görs efter ansökan från vårdnadshavare
i enlighet med skollagen 8 kap 2-9 §§ för förskolan och 14 kap 5-6§§ för
fritidshemmet.
Ansökan görs till Nykvarns kommun, utbildningskontoret, där prövning sker angående
förtursplaceringen.

Regler vid byte av förskola
Om du har plats för ditt barn på en av våra förskolor och vill byta till annan förskola
inom kommunen ska en ny ansökan göras. Denna ansökan omfattas då inte av
platsgarantin.

Regler övergång från förskola till fritidshem
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en
fritidshemsplacering på den aktuella skolan i samband med att barnet börjar
förskoleklass. Om ditt barn inte har behov av fritidshem behöver du säga upp platsen
senast två månader innan skolstarten.
Är du nyinflyttad i kommunen eller om ditt barn varit placerad utifrån reglerna
gällande allmän förskola måste du göra en ansökan om fritidshemsplats.

Regler för uppsägning och avstängning
Uppsägning

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem/Klubben görs i e-tjänsten på
www.nykvarn.se/barnomsorg. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den
dag då uppsägningen registreras hos kommunen. Under uppsägningstiden betalar du
förskole- eller fritidshemsavgift oavsett om barnet använder platsen eller inte.
Observera att du inte ska säga upp din förskoleplats när barnet börjar förskoleklass om
du är i behov av fritidshemsplacering.
En uppsägning inom barnomsorgen är definitiv. Det går inte att ansöka om ny plats
inom kommunens barnomsorg innan uppsägningstiden är över.
Om du flyttar

Flyttar du från kommunen har du rätt att behålla din plats i förskola och
fritidshem/Klubben i högst två månader, räknat från flyttdagen. Tänk på att säga upp
din plats senast två månader före sista placeringsdag.
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Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:
•
•
•

Efter två obetalda avgifter
Platsen har erhållits på grund av oriktiga uppgifter
Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl

I dessa fall kan kommunen säga upp platsen med omedelbar verkan. Vårdnadshavaren
kontaktas alltid först. Du har då möjlighet att ställa ditt barn i kö igen i enlighet med
ordinarie köregler.

Avgifter
I Nykvarns kommun tillämpas maxtaxa inom förskola och fritidshem/Klubben. Detta
innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats. Taxan
är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst upp till en viss
nivå. Mer om maxtaxan kan du läsa på vår hemsida www.nykvarn.se där du också kan
använda vår räknesnurra för att beräkna hur stor avgift du ska betala.
Du betalar avgiften under 12 månader per år och varje faktura är för innevarande
månad. Om du önskar betala med autogiro kontaktar du ekonomikontoret via växeln
på 08-555 010 00. Vill du betala via e-faktura gör du anmälan via din bank.
Inkomstanmälan

Inkomstuppgifter och schema över vistelsetid ska anmälas via e-tjänsten på
www.nykvarn.se/barnomsorg:
•
•
•

Innan barnet börjar förskola eller fritidshem/Klubben.
Efter begäran från kommunen
När den avgiftsgrundande inkomsten förändras

Vid utebliven inkomstuppgift debiteras maxbelopp.
Detta räknas som inkomst:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Arvoden
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Sjukpenning
Sjukbidrag
Livränta
Pension (Ej barnpension)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för
merutgifter skall inte tas med)
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Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp
som förs ut på deklarationens huvudblankett)
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•
•
•
•
•
•

Detta räknas ej som inkomst:

•
•
•
•
•

Studiemedel (Bidragsdelen)
Underhållsbidrag/stöd
Socialbidrag
Bostadsbidrag
Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Med hushåll avses
ensamstående och sammanboende som lever tillsammans och är folkbokförda på
samma adress.
Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande oavsett om barnet/barnen
är gemensamma eller inte. Det är alltid vårdnadshavaren som är platsinnehavare och
därmed ansvarig för avgiften.
Avgift för barn med särskilda behov

För förskolebarn som är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap§7, får avgift tas
ut endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar om året. Detta innebär att för barn som har placering 15 timmar i veckan tas
ingen avgift ut.
Avdrag från månadsavgiften

Om en förskola eller ett fritidshem/fritidsklubb tillfälligt behöver hålla stängd på
grund av t ex brand eller epidemi och kommunen inte kan erbjuda annan plats görs
avdrag från månadsavgiften med 1/30 för varje dag som barnet inte vistas i
verksamheten. Under personalens fyra studiedagar per år görs inget avdrag från
månadsavgiften.

Övrigt värt att veta
Inskolning

För att du ska kunna lämna ditt barn till förskolan eller skolbarnomsorg måste du som
förälder känna dig trygg med att det fungerar mellan ditt barn och personalen. Även
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om ditt barn inledningsvis enbart vistas kortare tid på förskola eller
fritidshem/Klubben, betalar du ordinarie avgift från den första inskolningsdagen.
Inskolning sker efter individuell planering i samverkan med personal och
förskolechef/rektor.
Tystnadsplikt

All personal inom kommunens förskolor och skolbarnomsorg har tystnadsplikt, vilket
innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada eller verka menligt för barn
eller föräldrar.
Personalens studiedagar och planeringstid

Samtliga förskolor och fritidshem/fritidsklubbar har fyra studiedagar varje år, då
vårdnadshavaren själv ordnar tillsyn för barnen. Avgiften påverkas inte av detta.
Då vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna egen tillsyn ordnar kommunen denna.
Vårdnadshavare ska meddela detta till rektor eller förskolechef senast tre veckor före
aktuell studiedag.
Personalens planering sker så långt det är möjligt utan att det påverkar öppettiderna på
förskolan och fritidshemmet/Klubben. Två gånger per termin kan verksamheten
stänga kl. 16.00 för att möjliggöra gemensam planering i personalgruppen. Dessa
tillfällen ska meddelas senast två månader innan. Vårdnadshavare som inte har
möjlighet att ordna egen tillsyn under dessa två tillfällen anmäler det till
förskolechef/rektor senast tre veckor före aktuellt planeringstillfälle. Verksamheten
håller öppet med vikarie för de som inte kan ordna egen omsorg efter kl. 16.00.
Försäkring

Alla barn i förskola och fritidshem/fritidsklubb är, genom kommunens försorg,
olycksfallsförsäkrade såväl under sin vistelse i verksamheten som under fritiden.
Ytterligare information finns på kommunens hemsida www.nykvarn.se.
Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på förskola eller fritidshem/fritidsklubb ska du i
första hand tala med respektive förskolechef eller rektor. När det gäller praktiska
frågor om placering och debitering är du välkommen att höra av dig till samordnare på
utbildningskontoret. Om du vill läsa mer om olika styrdokument kan du hitta
intressant information på skolverkets hemsida www.skolverket.se.
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