Allmän förskola
för tre-, fyra- och femåringar
2017

ALLMÄN FÖRSKOLA
Från den 1 januari 2003 gäller skollagens bestämmelser om Allmän förskola. Allmänna förskolan styrs av skollagen
och Läroplanen för förskola 1-5 år.


Alla barn i kommunen skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.



Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan, 525 timmar per år.



Allmän förskola är avgiftsfri.



Allmän förskola är frivillig.



De tre-, fyra- och femåringar som är inskrivna i pedagogisk omsorg (familjedaghem) skall erbjudas plats i
allmän förskola på en förskola. Förskolan skall för dessa barn ses som ett komplement till pedagogisk
omsorg och samverka med detta.



För de tre-, fyra- och femåringar som redan är inskrivna i förskola gäller som tidigare att
förskoleverksamheten erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete,
studier eller utifrån barnets eget behov. För närvaro som överstiger de 15 timmar allmän förskola per vecka
tas avgift enligt gällande taxa ut. En avgiftsreducering görs på barnomsorgsavgiften med 37,5 %.



Den allmänna förskolans tider följer skolans läsårstider. Det innebär att de barn som endast har allmän
förskola har lov när skolan har lov och är välkomna tillbaka när lovet är slut. Är ni i behov av förskola även då
skola och allmän förskola har lov måste ni meddela personalen, anmäla nya grund för placering samt ändra
schema.



För tre-, fyra- och femåringar i den ordinarie barnomsorgen gäller de närvarotider som är föräldrarnas
arbetstider eller studietider. Under sommarlovet (juni, juli och augusti) görs ingen avgiftsreducering för den
allmänna förskolan. Däremot görs reduceringen under jul- och veckoloven trots att det inte är någon allmän
förskola då.



För tre-, fyra- och femåringar till föräldralediga eller arbetssökande som redan är inskrivna i barnomsorgen
gäller endast allmän förskola. Vid behov av mer tid utöver allmänna förskolans tre timmar per dag meddelas
detta till personalen i god tid innan, ny grund för placering skall anmälas och nytt schema ska lämnas in.
Detsamma gäller vid behov av tillsyn vid lov. Då tas också ordinarie barnomsorgsavgift ut.



Till den Allmänna förskolan för tre-, fyra- och femåringar erbjuds inte skolskjuts, utan föräldrar hämtar och
lämnar barnet eller barnen.
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VANLIGA FRÅGOR OM ALLMÄN FÖRSKOLA
Fråga: Mitt barn går på förskola idag på grund av att vi arbetar. Måste mitt barn byta förskola om vi
tackar ja till Allmän förskola?
Svar: Nej.
Fråga: Kan det bli gruppförändringar för mitt barn som idag går på förskolan?
Svar: Ja, det kan det bli, och då får du information om detta från er förskola.
Fråga: Får mitt barn gå på förskolan de dagar då jag enligt mitt schema är ledig från mitt jobb eller mina
studier?
Svar: Ja, barnet har rätt till tre timmar allmän förskola om dagen fem dagar i veckan oavsett om
vårdnadshavaren är ledig eller arbetar/studerar.
Fråga: Vi har i dag en 15-timmarsplats till vårt barn på grund av att jag är arbetssökande. När den
allmänna förskoleplatsen börjar gälla istället, får vårt barn då gå på förskolan under lov, exempelvis
påsklovet?
Svar: Ja, ditt barn får gå 15 timmar per vecka men under lovdagar tas avgift ut enligt gällande taxa,
eftersom avgiftsfri allmän förskola inte erbjuds under lov. Ni måste då meddela personalen i god tid innan,
om att ni vill att barnet ska vistas på förskolan under lovet. Ni måste också anmäla ny grund för placering
och se till att lämna in schema.
Fråga: Vilka tider gäller för den Allmänna förskolan och kan man få välja själv vilka tider barnet ska gå?
Svar: Föräldrar kan inte själv välja tider för den allmänna förskolan. Förskolan har fasta tider för allmän
förskola. All annan tid är avgiftsbelagd. Fråga personalen på förskolan där ditt barn kommer att gå vad det
är för tider som gäller på just den förskolan.
Fråga: Skolar den Allmänna förskolan in de blivande 6-åringarna till förskoleklass?
Svar: Fråga personalen på din avdelning hur de gör på just den förskolan.
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HÄR FINNS ALLMÄN FÖRSKOLA

Allmän förskola bedrivs i:
Baggetorps förskola
Marmorbyns förskola
Högsjö förskola
Österåkers förskola
Källstugans förskola
Ålands förskola
Gränden förskola
Södergårdens förskola
Lärkans förskola
Förskolan slottet

Förskolechef
Biträdande förskolechef
Barnomsorgshandläggare

Lars-Åke Mård
Agneta Arvidsson
My Zinderland

0151-193 57
0151-192 29
0151-193 95

Under våren skickas ett erbjudande ut till alla föräldrar med hemmavarande blivande 3-åringar samt till 4och 5-åringar som tackat nej tidigare. Med detta erbjudande medföljer en anmälan som då ska skickas in
till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kommunens barnomsorgshandläggare,
My Zinderland
0151-193 95
my.zinderland@vingaker.se
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