TILLÄMPNINGREGLER FÖR KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE
FÖRSKOLOR, PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM OCH
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET FROM 2013-10-01
Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet erbjuds
till förvärvsarbetande, aktivt arbetssökande och studerande vårdnadshavare
som har Ekerö som folkbokföringskommun. Barn erbjuds plats efter ansökan i
Självservice förskola eller fritidshem.

Åldersgräns
Förskola och pedagogisk omsorg ska kunna erbjudas från det att barnet är 12
månader. Fritidshem erbjuds barn som går i förskoleklass och skola och till den
31 juli det år barnet börjar i skolår 4 i grundskolan.
För barn i skolår 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb.

Omfattning
Förskola och fritidshem erbjuds under normal arbetstid kl. 6.30 – 18.00 på
vardagar. Utifrån behovet av vistelsetid inom respektive enhet bestäms sedan
verksamhetens öppettider.
Pedagogisk omsorg erbjuds under minst 8 timmar per dag.
Öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb ska erbjuda verksamhet under
vardagar från 14.00 – 17.00. Under lov, studiedagar och sommarlov ska
verksamheten erbjudas mellan 9.00 – 17.00.
Vårdnadshavare ska göra en överenskommelse med den enhet där man får plats
om den vistelsetid de behöver. Vid förändring av vistelsetiden bör man meddela
det i god tid, minst en månad i förväg.
Verksamheten får stänga högst två dagar per termin för personalfortbildning
samt besluta om att stänga verksamheten klockan 16.00 fyra gånger per termin
för planeringsträffar/utbildning. Detta ska meddelas minst två månader i
förväg och planeras så att ett eventuellt behov av förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem och öppen fritidsverksamhet i form fritidsklubb kan tillgodoses på
annat sätt.

Allmän förskola
Den vårdnadshavre som inte redan har plats i förskola erbjuds att välja allmän
förskola. Den allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag och följer
grundskolans terminer. Under lov och studiedagar erbjuds ingen verksamhet.
Måltider ingår inte i den allmänna förskolans verksamhet. Alla tre - till
femåringar har rätt att kostnadsfritt gå i allmän förskola 525 tim/år från
höstterminen det år barnet fyller tre.

Verksamheten beslutar hur tiden för den allmänna förskolan förläggs under
dagen.
Allmän förskola kan kombineras med plats i pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem.

Föräldraledighet
Barn till dem som är föräldralediga med småsyskon kan om föräldrar så önskar
erbjudas plats på förskola.
Efter syskons födelse erbjuds förskoleplats i samma utsträckning som tidigare
under två månader och vid tvillingsyskons födelse under sex månader. Därefter
erbjuds förskoleplats upp till 25 tim/vecka för förskolebarn.
Barn i förskoleklass och skola får om vårdnadshavare så önskar plats i
fritidshem under föräldraledighet upp till 15 tim/vecka.
Verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs för barn till föräldraledig
utifrån den pedagogiska verksamheten.
Vårdnadsbidrag kan erhållas för barn folkbokförda i Ekerö kommun som fyllt
ett men inte tre år. Ansökan sker via blankett som finns att hämta på Ekerö
kommuns hemsida, www.ekero.se. Vårdnadsbidraget jämställs med
föräldraledighet.

Arbetssökande
Barn till dem som är arbetssökande kan om vårdnadshavre så önskar erbjudas
plats på förskola upp till 25 timmar/vecka och fritidshem upp till 15
timmar/vecka.
Verksamheten bestämmer i samråd med vårdnadshavarna hur vistelsetiden
förläggs.

Köregler för förskola och pedagogisk omsorg
Barn placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det
att barnet är tre månader.

Prioriteringsordning
1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens
resursteam.
2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats.
3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.
Verksamheten har vid intagningen rätt att ta hänsyn till
gruppsammansättningen i enheten.

Val av förskola och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem
Ansökan sker via Ekerö kommuns hemsida, www.ekero.se, under rubriken
självservice förskola. Vårdnadshavare ansöker till de kommunala och fristående
enheter som man är intresserad av. Det finns möjlighet att göra fem olika val.

Inför höstens placeringar och vårens placeringar ska ansökningar om ändringar
av val och placeringsdatum lämnas före den 15 mars och före den 15 oktober då
första intagningen vid dessa två tillfällen utgår från hur förskolekön ser ut dessa
datum.
Placering sker enligt köreglernas angivna prioriteringsordning, se ovan.
När vårdnadshavare har tackat ja till en plats, som inte är deras förstahandsval,
får man stå kvar i kön till de enheter som har en högre prioritet.
När vårdnadshavare tackat nej till en plats, som inte är deras förstahandsval, så
får man stå kvar till de enheter som har en högre prioritet.
Vid uteblivet erbjudandesvar tas det erbjudna alternativet samt de alternativen
med lägre prioritet bort från kön och resterande alternativ med högre prioritet
kvarstår.
Om vårdnadshavare önskar lägga till fler alternativ efter att ansökan är gjord
eller efter att de har fått ett erbjudande så får det nya valet ett nytt ködatum.

Ansökan om plats i fritidshem
Vårdnadshavare ansöker till de enheter som man är intresserad av i samband
med skolvalet. Ansökan sker via Ekerö kommuns hemsida, www.ekero.se,
under rubriken Självservice fritidshem. I samband med val av fritidshem ska
förskoleplatsen sägas upp.

Ansökan om plats i öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubb
Vårdnadshavare ansöker direkt via kommunens hemsida, www.ekero.se, under
rubriken Självservice fritidshem. I samband med valet till fritidsklubben ska
platsen på skolans fritidshem sägas upp.

Barn i behov av särskilt stöd
Placering av barn i behov av särskilt stöd sker av Nämndkontoret Barn och
utbildning i samråd med Ekerö resursteam.

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
öppen fritidsverksamhet
Uppsägning av plats görs via Ekerö kommuns hemsida, www.ekero.se, under
rubrikerna, Självservice förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är en
månad.
Den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass upphör platsen i förskola och
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Om ingen aktiv uppsägning görs
av vårdnadshavaren, sägs platsen upp den 31 juli av Nämndkontoret Barn och
utbildning.

Den 1 augusti det år barnet börjar år 4 i grundskolan upphör platsen på
fritidshemmet. Om ingen aktiv uppsägning görs av vårdnadshavaren sägs
platser upp den 31 juli av Nämndkontoret Barn och utbildning.
För barn i år 4-6 erbjuder kommunen öppen fritidsverksamhet i form av
fritidsklubb from den 1 augusti. Om ingen aktiv uppsägning görs i av
vårdnadshavaren, sägs platsen upp den 31 juli det år barnet slutar skolår 6 av
Nämndkontoret Barn och utbildning.

Dispens
Möjlighet till dispens från dessa regler finns om särskilda skäl föreligger.
Ansökan om dispens sker skriftligen till Nämnkontoret – Barn och utbildning.

