Barnomsorg i Töreboda

Blanketten kan du få av personalen på förskolan/fritids, på
www.toreboda.se eller ring 0506-18166.

Anmälan

Fritidshem

Vi erbjuder dig barnomsorg:

Finns för elever efter skoldagen när föräldrarna arbetar eller
studerar samt för barn med särskilda behov.






När du arbetar eller studerar
Om ditt barn har särskilda behov
Om du är arbetslös
Om du är föräldraledig

Du anmäler ditt barn 4 månader innan du behöver plats.Du
söker platsen direkt på kommunens hemsida www.toreboda.se
eller på blankett Anmälan till barnomsorg.
Blanketten finns att skriva ut på hemsidan eller ring 050618166.
Adressen dit du ska skicka anmälan står på blanketten.

Schema
Du måste lämna ett schema, där du skriver vilka tider du
arbetar och vilka tider ditt barn behöver vara på förskolan.

Betalning
Du betalar avgift för barnomsorg 12 månader per år.
Betalar du inte, blir ni av med platsen.
Är inte barnet på förskolan under en längre period avslutas
också platsen.

Maxtaxa
Som mest får du betala 2520 kronor i månaden för barnomsorg
just nu. Maxavgift tas ut om man har en sammanlagd inkomst
på 42000 per månad.
Man betalar 12 månader per år.

När ditt barn fått en plats på förskolan får du hem blanketten
Schema

Blanketten du måste fylla i heter Inkomstuppgift. Du får den
när ditt barn får en placering i förskolan. Den finns även på
www.toreboda.se, förskolan eller ring 0506-18166.

Den lämnas till förskolan när barnet börjar.

Så här räknar man ut avgift:

Ändras tiderna måste du lämna in nytt schema.

Barn i förskolan

Förskola för 3 – 5 åringar – Allmän
förskola

Barn 1: (det yngsta barnet) 3 % av er sammanlagda inkomst före
skatt.
Du behöver aldrig betala mer än 1260 kr.

3 – 5 – åringar får gå gratis i förskola varje dag mellan 9-12
Barn 2: 2 % av er inkomst.
3 – åringarna får börja på höstterminen.
Du behöver aldrig betala mer än 840 kr.
Denna förskola följer skolans läsårstider. Barnen går inte under
loven.

Barn 3: 1 % av er inkomst.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Du behöver aldrig betala mer än 420 kr

Om du är arbetssökande eller föräldraledig, kan ditt barn få
plats i förskolan.
Du kan välja att ditt barn går 3 timmar varje dag eller
5 timmar 3 dagar i veckan. Personalen på förskolan bestämmer
vilka dagar och vilken tid som passar bäst. Det är förskolans
verksamhet som styr tiden.

Barn 4: Gratis
Barn på fritidshem
Barn 1: 2 % av er inkomst
Du behöver aldrig betala mer än 840 kr.
Barn 2: 1 % av er inkomst

Avsluta barnomsorg

Du behöver aldrig betala mer än 420 kr

2 månader innan ditt barn ska sluta måste din förskola/fritids få
veta detta

Barn 3: 1 % av er inkomst
Du behöver aldrig betala mer än 420 kr

Du avslutar genom att fylla i blankett Uppsägning.
Barn 4: Gratis

Från och med september det år placerade barn fyller 3 år görs
35 % avdrag på avgiften (reducering för allmän förskola)

Fritidshemmen: Rektorn
Kilen: Fritidshemmet Kilen

Vad är inkomst?
Inkomster som man måste betala skatt på, t ex












Lön
Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
Utbildningsbidrag
Pensionsförmåner
Familjebidrag
Vård av fosterbarn
Vårdbidrag för handikappade barn
Arvoden
Skattepliktig livränta
Inkomst från eget företag

När ska du lämna uppgifter om familjens
inkomst?






När barnet börjar i barnomsorg
När er inkomst ändras
När familjen ändras
När vår personal ber om ny inkomstuppgift

Vem beslutar?
Förskolorna: Förskolechefen
Björkäng: Förskolan Kastanjen
Förskolan Syrenen
Förskolan Bergmansgården
Carina Andersson, 0506-18289, 18308
carina.andersson@toreboda.se
Kilen: Förskolan Kornknarren
Moholm: Förskolan Tallkotten
Älgarås: Förskolan Näckrosen
Marianne Gerdin, 0506-18178
marianne.gerdin@toreboda.se

Älgarås: Fritidshemmet Älgen
Magnus Arvidsson, 070- 2524260
magnus.arvidsson@toreboda.se

Björkäng: Fritidshemmet Björkäng
Moholm: Fritidshemmet Tallkotten
Thomas Ärlevik, 072-5732870
thomas.arlevik@toreboda.se

Öppen förskola
Öppen förskola finns på Familjecentralen Spindeln. Här kan du
vara med ditt barn tillsammans med andra barn och föräldrar.
Tel 0506 -18932.

Har du frågor om barnomsorgen, ring eller skicka E-post till
Lisbeth Hallberg 0506-18166
lisbeth.hallberg@toreboda.se

