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Information om allmän förskola
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola.
Allmän förskola innebär att alla tre - femåringar garanteras en avgiftsfri placering i förskola 15
timmar/vecka = 525 timmar/år. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider frånsett
de tre första skoldagarna av höstterminen.
Ditt barn kommer att omfattas av allmän förskola från och med hösten 2015. I det bifogade
informationsbladet hittar du information om allmän förskola och vad som gäller för dig som
vårdnadshavare samt läsårstider.
Informationen är uppdelad till följande grupper. Läs den information som berör dig:
1. Vårdnadshavare vars barn är inskrivna i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, sid 2
2. Vårdnadshavare som är föräldralediga, sid 2
3. Vårdnadshavare vars barn inte har något omsorgsbehov, sid 3
4. Vårdnadshavare som har barn med vårdnadsbidrag, sid 3
5. Läsårstider 2015/2016, sid 4
Har du frågor om allmän förskola är du välkommen att kontakta respektive placeringsassistent.
Skollagen 2010:800 8 kap 4 §, 16 §, Allmän förskola
”Barn ska erbjudas plats från och med höstterminen det är de fyller tre år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar
om året.”
”Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som
överstiger 525 timmar om året.”

Med vänliga hälsningar
Lisbeth Ringquist
Placeringsassistent
Värnamo Väst
Tel. 0370-37 78 56
e-post: lisbeth.ringquist@varnamo.se

Pernilla Svensson
Placeringsassistent
Värnamo Öst
Tel. 0370-37 78 57
pernilla.p.svensson@varnamo.se
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1. Information till vårdnadshavare som har barn som är 3, 4 eller 5 år och är
inskrivna i förskola eller i annan pedagogisk verksamhet (ex familjedaghem)
Vårdnadshavaren vars barn redan är inskrivna i förskolan erlägger en reducerad avgift för
placering i allmän förskola motsvarande 2,242 % av inkomsten – dock högst 942 kr/månad.
Reduktion av månadsavgiften görs under hela året oavsett vilken omsorgstid barnet/barnen har i
verksamheten. Normalavgiften för plats i förskolan är 3 % av inkomsten - dock högst 1 260 kr
per månad, oavsett vilken omsorgstid barnet/barnen har i verksamheten.
Justering av barnomsorgsavgiften för allmän förskola sker automatiskt, ingen anmälan behöver
göras.

2. Information till vårdnadshavare som är föräldralediga
För vårdnadshavare som är föräldralediga finns två olika alternativ:
Alternativ 1
Vårdnadshavare som är föräldraledig och som väljer att ha sitt/sina barn i förskolan 15
timmar/vecka, erhåller avdrag för allmän förskola from höstterminen det år barnet/barnen fyller
tre år.
Vårdnadshavaren erlägger en reducerad månadsavgift motsvarande 2,242 % av inkomsten –
dock högst 942 kr/månad. Reduktion av månadsavgiften görs under hela året oavsett vilken
omsorgstid barnet/barnen har i verksamheten. Normalavgiften för plats i förskolan är 3 % av
inkomsten - dock högst 1 260 kr per månad, oavsett vilken omsorgstid barnet/barnen har i
verksamheten.
Justering av barnomsorgsavgiften för allmän förskola sker automatiskt, ingen anmälan behöver
göras.
Placeringen följer grundskolans läsårstider. I detta fall har barnet rätt till omsorg på lovrespektive studiedagar.
Alternativ 2
Vårdnadshavare som är föräldralediga kan välja allmän förskola (avgiftsfri) för sitt/sina barn
from höstterminen de fyller tre år. Detta innebär att barnet/barnen inte har rätt till placering på
lov- respektive studiedagar. Placeringen följer grundskolans läsårstider med undantag av de tre
första skoldagarna av höstterminen. I detta fall erlägger vårdnadshavaren ingen avgift.
OBS! Gör du inget aktivt val placeras ditt barn enligt alternativ 1. Väljer du alternativ 2 måste
du meddela detta till respektive placeringsassistent för att erhålla rätt placering och avgift.
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3. Information till vårdnadshavares vars barn inte har något omsorgsbehov
Vårdnadshavare som inte har behov av plats inom förskola eller i annan pedagogisk verksamhet
(ex familjedaghem) har rätt till allmän förskola från höstterminen barnet fyller 3 år.
Den allmänna förskolan är förlagd till och ingår i förskoleverksamhetens ordinarie verksamhet.
Förläggningen av vistelsetider för barn som endast deltar i den allmänna förskolan beslutas av
skolledningen för respektive förskola i samråd med personal och föräldrar.
Läsårstider
Den allmänna förskolan följer grundskolans terminstider med undantag av de tre första
skoldagarna av höstterminen. Väljer du som vårdnadshavare endast allmän förskola har barnet
ingen barnomsorgsplacering och är därför ledigt vid alla lov, studiedagar samt jul- och
sommarferier.
Avgiftsfri placering
För barn med placering endast i den allmänna förskolan uttages ingen barnomsorgsavgift.
OBS! Du måste kontakta respektive placeringsassistent för att din placering ska bli avgiftsfri.
Ansök om plats
Du måste ansöka om på plats i den allmänna förskolan. Det gör du via kommunens hemsida
eller genom att kontakta respektive placeringsassistent.

4. Information till vårdnadshavare som har barn med vårdnadsbidrag
Barn som omfattas av vårdnadsbidrag och fyller 3 år under höstterminen kan tidigast få en
placering i den allmänna förskolan från och med den månad barnet fyller 3 år, dvs. månaden
efter vårdnadsbidraget upphör.
För syskon som har fyllt 3 år gäller rätten till plats inom den allmänna förskolan.
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5. Läsårstider
Den allmänna förskolan har sin verksamhet öppen under höst- och vårtermin och följer
grundskolans terminstider med undantag av de tre första skoldagarna av höstterminen.
Höstterminen 2015
Grundskolan
Allmän förskola

2015-08-18 - 2015-12-22
2015-08-21 - 2015-12-22

Vårterminen 2016
Grundskola/Allmän förskola

2016-01-07 – 2016-06-09

Lovdagar för grundskola och allmän förskola
2015-10-26 – 2015-10-29 (v. 44, höstlov)
2016-02-16 – 2016-02-19 (v. 7, sportlov)
2016-03-29 – 2016-04-01 (v. 13, påsklov)
2016-05-06 (Klämdag, Kristi himmelsfärd)
Studiedagar för grundskola och allmän förskola (Obs! preliminära datum)
2015-09-23
2015-11-12
2016-01-22
2016-02-29
2016-04-21
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