Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och fritidsklubb på
Rickarums skolförening.
RÄTT TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET
Plats erbjuds barn 1-5 år under den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rätten gäller
även om det finns ett tillsynsbehov p. g. a. sjukdom, fackliga och politiska uppdrag eller
åtgärder i syfte att möjliggöra en återgång till förvärvsarbete.
För att kunna erbjudas plats i förskolan ska tillsynsbehovet omfatta minst 1 mån.
RÄTT TILL FRITIDSHEMSVERKSAMHET
Plats erbjuds barn 6 år till den dag barnet fyller 13 år under den tid vårdnadshavare arbetar
eller studerar. Rätten gäller även om det finns ett tillsynsbehov pga. sjukdom, fackliga och
politiska uppdrag eller åtgärder i syfte att möjliggöra en återgång till förvärvsarbete.
För att kunna erbjudas plats i fritidshemmet ska tillsynsbehovet omfatta minst 1 mån.
RÄTT TILL FRITIDSKLUBB
Fritidsklubb erbjuds mån-fre kl. 7.15-16.30 för elever i årskurs 4-6 samt under lov som
infaller under terminen, (ej jul o sommarlov). Finns det omsorgsbehov vid jul och sommarlov
betalas vanlig fritidshemstaxa. Rätten gäller även om det finns ett tillsynsbehov pga.
sjukdom, fackliga och politiska uppdrag eller åtgärder i syfte att möjliggöra en återgång till
förvärvsarbete.
Taxa för fritidsklubben
100:-/mån (vt. 600:-, ht 500:-) = 1100:-/ år.
ÖPPETTIDER
Det är föräldrars behov av barn- och skolomsorg som styr öppethållandet inom ramen av
06.00 – 18.00. Förskolan och fritidshemmet kan öppna senare än 06.00 och stänga tidigare
än 18.00 om inget behov finns av så långt öppethållande.
Fritidsklubbens öppettider 7.15-16.30 på lov som infaller under terminen.
ALLMÄN FÖRSKOLA
Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till 525 avgiftsfria timmar i förskola från och
med höstterminen det år de fyller tre år.
Allmänna förskolan är förlagd till 5 timmar per dag, 3 dagar i veckan under skolans
läsårstider. Tisdag, onsdag, torsdag kl. 08.45-13.45.

FÖRÄLDRALEDIGA OCH ARBETSLÖSA
Barn 1-5 år vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga kan erbjudas förskola 5
timmar per dag, 3 dagar i veckan. Tisdag, onsdag, torsdag kl. 08.45-13.45.
Under sommarmånaderna förutsätts att barnen är lediga fyra veckor, de lediga veckorna
planeras i samråd med rektor.
Barn 1-5 år kan även ha rätt till barnomsorg för egen del enligt skollagen efter beslut av
rektor (beviljad ansökan via kommunen krävs).
PLATSENS OMFATTNING FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB
Barn- och skolomsorg erbjuds måndag-fredag 06.00-18.00. Fritidsklubben 07.15-16.30.
Platsen får utnyttjas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall utgå från
vårdnadshavares arbetstider eller studier. Tiderna skall baseras på den av vårdnadshavarna
som börjar senast och slutar tidigast. Skälig restid skall ingå.
När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet är barnen också lediga.
OBS Vid förändring av vistelsetid skall nytt schema lämnas 5 arbetsdagar innan förändringen.
Tillfälliga ändringar kan göras ett dygn innan efter samråd med personalen.
Viktigt att ni meddela om barnet är ledig eller sjuk så personalen inte behöver vara orolig
varför ni inte kommer.
Inkomstuppgifter, barnkort samt schema ska uppdateras vid förändringar. Det ska även
lämnas in nya inför varje nytt läsår.
Lämnas ej aktuell inkomstuppgift debiteras avgift enligt maxinkomst.
VID SJUKDOM
Barn med feber ska inte vara på förskolan, barn påverkas olika utav feber och vi önskar som
regel att barnen ska vara feberfria en dag innan de återgår till förskolan.
Allmänhetstillståndet kan man generellt säga avgör om barnet orkar vara på förskolan eller
inte. Orkar de inte delta i de vardagliga aktiviteterna både inne och ute bör barnet vara
hemma.
Magsjuka är mycket smittsamt. Börjar ofta med kräkningar och/eller diarré. Inkubationstiden
är vanligtvis 1-3 dagar dvs, från man blir smittad tills att det bryter ut. Barnet ska vara
hemma 48 timmar efter det att barnet fått i sig ordentligt med mat och får behålla den. Så
länge barnen är lösa i magen ska de vara hemma. Vi önskar också att barnen är hemma om
någon i familjen är magsjuka. Vi följer smittskyddsinstitutets riktlinjer och 1177 riktlinjer.
UPPSÄGNING
Platsen skall sägas upp skriftligt 2 månader innan placeringen upphör. Platsen får endast
användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre
på grund av för sent inkommen uppsägning.
KOMPETENSUTVECKLING/PLANERINGSDAGAR
Verksamheten har under två dagar varje läsår möjlighet att stänga för kompetensutveckling
eller planering för personalen. Barn som har behov av omsorg dessa dagar skall erbjudas
detta men ingen ordinarie personal finns i verksamheten dessa dagar.

