Information om den
Avgiftsfria allmänna
förskolan
i
Hallsbergs kommun

Reviderad 2016-02-17

Ditt barn fyller tre år under detta år och omfattas därför
av rättigheten att från höstterminen gå i
avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år
under grundskolans terminer.

Vad är avgiftsfri allmän förskola?

Avgiftsfri allmän förskola är en del av förskolan och ingen särskild verksamhet.
Den erbjuds alla barn 3-5 år under 525 timmar per år i förskola eller om
vårdnadshavare önskar i pedagogisk omsorg.

För barn med mer placeringstid än 525 timmar per år ingår den allmänna
förskolan i placeringstiden och avgiften reduceras istället enligt gällande taxa.
Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med
vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass.

Förskolan skall ses som det första steget i utbildningssystemet och det är därför
viktigt att alla barn har tillgång till den. Förskolan ska lägga grunden för ett
livslångt lärande.
Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats men det är frivilligt att delta.

Förskolan arbetar utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010).
Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för barnen. I förskolan utgår vi från
leken för att främja varje barns utveckling och lärande. I leken och det lustfyllda
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga
till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
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I Hallsbergs kommun gäller följande kring
avgiftsfri allmän förskola
Barn till hemmavarande föräldrar:
Barn till hemmavarande föräldrar erbjuds en avgiftsfri placering under
grundskolans terminer, 15 timmar per vecka.
Vilka läsårstider som gäller finns på sista sidan i foldern.
Det finns två olika alternativa tider att välja mellan:
5 dagar per vecka 3 timmar per dag kl.08:00-11:00 eller
3 dagar per vecka 5 timmar per dag kl.08:00-13:00.
Tiderna kan variera något utifrån lokala förutsättningar. Verksamheterna styr
vilka dagar som erbjuds.
Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar:
Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn har
möjlighet att välja en avgiftsbelagd placering på 15 timmar per vecka, året om.
Föräldrarna får själva förlägga tiden mellan kl.08:00-14:00 och betalar då en
reducerad avgift september-maj och full avgift juni-augusti.
Barn till förvärvsarbetande/studerande föräldrar:
Den allmänna förskolan ingår i den ordinarie verksamheten. För de barn som har
ett omsorgsbehov överstigande 15 timmar per vecka i genomsnitt erläggs en
reducerad avgift under tiden september-maj och full avgift juni-augusti.
För barn med ett omsorgsbehov som understiger 15 timmar per vecka erbjuds tid
upp till 15 timmar per vecka inom ramen för den avgiftsfria allmänna förskolan.
Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola/pedagogisk omsorg:
För byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola krävs en skriftlig anmälan.
Byte från avgiftsbelagd till avgiftsfri förskola ska lämnas in en månad innan
önskat byte.
Byte från avgiftsfri till avgiftsbelagd förskola kan ske omgående och faktureras
då i efterhand.
Barn placerade i pedagogisk omsorg:
För barn placerade i pedagogisk omsorg gäller samma regler som i förskola.
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Läsårstider 2016-2017 i den avgiftsfria allmänna förskolan
Höstterminen 2016
Terminen startar

måndag

22 augusti

Lovdagar, vecka 44

mån-fredag

31 oktober – 4 november

Terminen slutar

torsdag

22 december

Under terminen är verksamheten stängd för kompetensutveckling
ytterligare två dagar.
Vårterminen 2017
Terminen startar

onsdag

11 januari

Sportlov, vecka 8

mån-fredag

Påsklov, vecka 15

mån-torsdag 10-13 april

Lovdag

fredag

26 maj

Terminen slutar

torsdag

15 juni

20-24 februari

Under terminen är verksamheten stängd för kompetensutveckling
ytterligare två dagar.

Taxa för barn som har placeringstid mer än femton timmar i veckan

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
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2,75 % av bruttoinkomsten, dock högst 1203 kr
1,75 % av bruttoinkomsten, dock högst 766 kr
0,75 % av bruttoinkomsten, dock högst 328 kr
Ingen avgift

