Töreboda

Bra att veta
om regler och avgifter för förskola och fritidshem
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Inledning
Förskolan i Töreboda kommun är till för barnen. Den styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s
barnkonvention samt kommunens mål för verksamheten. Utgångspunkten för
verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv. Det innebär att det finns en stor
medvetenhet om dessa dokuments innehåll kopplat till det arbete som görs. Förskolan är ett
komplement till hemmet och det är alltid föräldrarna som har huvudansvaret för barnen.
Likaväl som vuxna behöver barnen en omväxlande och stimulerande vardag och en väl
avvägd balans mellan ”arbete” och fritid. Barn ska också ha rätt till semester och ledighet.
Under familjens semester har barnen ledigt tillsammans med föräldrarna.

Kommunal förskola och fritidshem
I Töreboda kommun finns ca 400 barn placerade i förskola fördelade på 6 förskolor.
Fritidsverksamheten har ca 270 barn placerade på 4 fritidshem.

Verksamhetsformer
Förskola (1-5 år)
Fritidshem (6-13 år)
Familjecentralen Spindeln, Öppen förskola
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Öppettider
Öppettider på förskola och fritidshem är måndag – fredag 06.00– 8.00
Kvällsöppen barnomsorg: Bergmansgårdens förskola, måndag – fredag 18.00–22.00

Familjecentralen
Spindeln
Öppen förskola Norra Torggatan 12, 545 30 Töreboda

0506-18932

Vem har rätt till placering?
Barn till föräldrar som arbetar och studerar
Barn mellan 1-13 år till föräldrar som permanent vistas i Töreboda kommun och arbetar eller
studerar har rätt till plats på förskola eller fritidshem. Fritidsplaceringen kan sträcka sig till
och med vårterminen det år man fyller 13 år. Barn som bor växelvis hos sina föräldrar följer
båda familjernas respektive scheman.

Barn till arbetssökande
Förskolebarn till arbetssökande har rätt till 15 timmar vistelsetid/vecka. De 15 timmarna kan
fördelas på 3 eller 5 dagar. Verksamheten styr barnets vistelsetid. Om en vårdnadshavare
arbetar tillfälligt (inringning) och det inte kommer upp till 15 timmar/vecka är barnets
vistelsetid ändå 15 timmar. Skolbarn till arbetslösa har inte rätt till placering i fritidshem,
men garanteras en plats omgående när föräldern får ny anställning eller påbörjar studier.

Barn till föräldralediga
Förskolebarn till föräldralediga har rätt till 15 timmar/vecka. De 15 timmarna kan fördelas på
3 eller 5 dagar. Förskolans planerade arbete styr barnets vistelsetid. Skolbarn till
föräldralediga har inte rätt till placering i fritidshem under föräldraledigheten. Barn på
förskola och fritidshem som får syskon kan behålla platsen med ordinarie schema högst 14
dagar efter syskonets födsel. Så kallad Garantiplats erbjuds de på förskola som inte vill
utnyttja sin plats under föräldraledigheten. Det innebär att barnet behåller, så långt det går,
sin plats på samma förskola som tidigare. Avgift debiteras inte under den tid som platsen
inte utnyttjas. Anmälan sker på blankett Uppsägning två månader innan platsen lämnas.
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Barn till föräldrar som är sjukskrivna
Barn mellan 1-13 år med förälder som blir sjukskriven har rätt till samma vistelsetid som
innan sjukskrivningen.

Barn med behov av särskilt stöd
Förskolebarn och skolbarn med behov av särskilt stöd ska beredas plats i verksamheten
enligt kap 8, § 5, 7 och 9 i Skollagen.

Regler för anmälan och placering
Anmälan om plats i förskola och fritidshem sker direkt på kommunens hemsida
www.toreboda.se eller skriftligt. Blankett för utskrift finns på kommunens hemsida eller kan
fås hemsänd telefon 0506/18166.
Anmälan bör ske senast 4 månader före önskat placeringsdatum. Placeringsdatum är första
inskolningsdagen. För plats i förskola räknas kommunen som ett upptagningsområde.
Upptagningsområdet delas upp i 3 delar, Töreboda tätort, Moholm och Älgarås. Hänsyn tas,
så långt det är möjligt, till önskemål, eventuellt redan placerade syskon samt
boendeområde.
Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt din ansökan, men ibland kan
olika faktorer avgöra vart barnet/barnen slutligen placeras. Det beror bland annat på
boendeområde, sammanhållning av syskon, ålder, barngruppens sammansättning m.m.
Plats garanteras 4 månader efter anmält platsbehov.
Från och med hösten det år barnet fyller 6 år erbjuds det plats i fritidshem. Man behöver
inte säga upp sin förskoleplats, placeringen övergår i fritidsplats automatiskt om förälder
arbetar eller studerar. Om inte behov av fritidsplats finns måste barnomsorgen sägas upp.
Uppsägningstiden är 2 månader.
För att erhålla plats får familjen inte ha skulder för obetalda avgifter gällande förskola eller
fritidshem.

Kö
Barnen placeras i turordning efter Anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Barnet
måste fyllt 1 år innan placering görs.
Om du tackar nej till erbjuden plats för att du hellre vill vänta på plats vid annan förskola så
kan vi inte garantera när plats kan erbjudas igen.
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Garantiplats
Om förälder väljer att inte utnyttja sin rätt till förskoleplats 15 timmar/vecka under sin
föräldraledighet återfår barnet sin plats på samma förskola som före ledigheten.
Garantiplatsen markeras på blanketten Uppsägning.

Inskolning
För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid nyplacering
i förskola. Inskolning innebär att barnet är i förskolan med förälder eller annan, för barnet,
känd närstående vuxen, ex mor- eller farföräldrar. Inskolningen planeras i samråd mellan
föräldrar och personal och beräknas ta cirka en till två veckor.
Strax innan samt under semesterperioden inskolas inga barn. Förskolor går samman och har
gemensam verksamhet.

Sekretess
All personal i förskola och fritidshem omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga
uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan föräldrars medgivande.

Vistelsetid
Barnens vistelsetid baseras på hushållets arbetstid eller studietid inklusive rimlig tid för
gång- eller restid samt lämning och hämtning. Hänsyn tas också till den pedagogiska
verksamheten. Om barnets närvarotid ändras ska nytt schema lämnas in. Blankett finns på
kommunens hemsida eller på förskolan. I hushåll med oregelbunden arbetstid, exempelvis
nattarbete, gäller även skälig tid för vila på dagen.
Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema kan man fylla i
antal uppskattade timmar i Snittid.

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar
Personal inom förskole- och fritidshemsverksamheten har liksom alla andra ett stort behov
av tid för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering.
Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda
kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Alla föräldrar har rätt att få tydlig information om
datum för dessa dagar.
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Sammanslagning
Vid lov, s.k. klämdagar och förskolans studiedagar kan förskolorna samarbeta. Det innebär
att barnen kan få vara på en annan förskola.
Sammanslagningar mellan förskolor och fritidshem kan ske under sommarlov, jullov och
studiedagar.

Lovplacering fritids
Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd om man inte har en
vanlig fritidsplacering. Avgiften är 100 kronor per dag, men inte mer än maxtaxan (högst 875
kronor) per månad. Anmälan görs på blankett Ansökan om lovfritids senast 2 månader före
önskad placering.

Allmän förskola
Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till Allmän förskola. Den
omfattar 15 timmar per vecka, följer grundskolans läsårstider och är avgiftsfri, måltider ingår
inte. Den ingår i förskolans befintliga verksamhet. Vid byte från förskoleplats till Allmän
förskola bör anmälan ske minst 2 månader i förväg. Omvänt, från Allmän förskola till
förskoleplats, se Regler för placering.
Kommunen har en skyldighet att ordna plats i Allmän förskola men det är frivilligt att delta i
verksamheten.
Alla placerade barn får 35 % avdrag på avgiften från och med september det år barnet fyller
3 år

Uppsägning av plats
Platsen sägs upp på blankett Uppsägning. Den finns att hämta på Törebodas hemsida eller
kan fås på den avdelning där barnet är placerat. Uppsägningstiden är 2 månader och räknas
från och med den dag som uppsägningsblanketten undertecknats av personal eller
datumstämplats. Avgiften betalas under hela uppsägningstiden, även om platsen inte
utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid från förskola till fritidshem. Placeringen förändras från
förskoleomsorg till skolbarnsomsorg. Om man inte har behov av fritidsplats måste
barnomsorgen sägas upp.
Uppsägning av plats som avser perioden juni - aug befriar inte från betalningsansvar om
barnet återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem före 1 september samma år.
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Platsinnehavare
När vårdnadshavare får plats är denne eller de platsinnehavare. Har ett barns föräldrar
gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda
har behov av förskola eller fritidshem är båda föräldrarna platsinnehavare.

Familjeförhållanden
Begreppet hushåll är viktigt vid beräkning av familjens inkomst. Inkomsten ligger till grund
för avgiftens storlek. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses man
och kvinna som är gifta eller lever tillsammans utan att vara gifta och
- har eller har haft gemensamt barn eller
- är folkbokförda på samma adress.
Syskondefinition: De placerade barn som finns i hushållet räknas som syskon.
Platsinnehavare ska anmäla ändrade förhållanden i hushållet som påverkar avgiften.

Inte biologisk förälder
Sambo som inte är biologisk förälder har inte skyldighet att vårda barnet vid eventuell
arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom. Då skall förälderns tider styra vistelsetiden.

Avgift
Avgiften betalas varje månad och från första inskolningsdagen. Förfallodagen är den sista
innevarande månad. Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast
månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller
personalens kompetensutvecklingsdagar. (4 per år)
Vid utebliven betalning av 2 barnomsorgsavgifter sker avstängning från barnomsorgsplats.
Förnyad placering kommer inte att ske förrän tidigare skulder är reglerade.
Avstängning kan ske om inte platsen utnyttjas enligt överenskommelse.
Har familjen fyra eller fler barn placerade i verksamheten betalas avgift för de tre yngsta
barnen.

Inkomstredovisning
Vid placering av ett barn är föräldrarna skyldiga att lämna en inkomstredovisning. Blanketten
Inkomstuppgift skickas med placeringserbjudandet. Den finns även att skriva ut på
www.toreboda.se. De som inte besvarar kommunens förfrågan får betala enligt högsta
taxan. Om familjens inkomst förändras ska detta anmälas till barnomsorgen omgående.
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Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före
skatt. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet ska hans/hennes inkomst
räknas med.
Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften 2
år tillbaka. Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär
detta en justering av avgiften retroaktivt.

Avgift vid gemensam vårdnad av barn
Har båda föräldrarna behov av barnomsorg gör den av föräldrarna som inte har barnen
skrivna hos sig en egen Anmälan om barnomsorg. Avgiften fördelas på föräldrarna efter resp
hushålls inlämnade inkomstuppgifter. Den sammanlagda avgiften överskrider inte
maxbeloppet eller avgiften för en plats.

Till avgiftsgrundande inkomst hör:
Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag med mera som
avses.
















Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsförälders arvodesersättning
Pension
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för handikappade barn
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag
Familjebidrag
Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens
huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst
Skattepliktiga bonusinkomster
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Vad kostar det?
Inkomsttaket är från och med 180101 46 080 kr/månad.
Avgift i förskola är för:
Barn 1: 3 % av inkomsten – högst 1382 kronor per månad
Barn 2: 2 % av inkomsten – högst 922 kronor per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

Avgift i fritidshem eller för barn från 6 år är för:
Barn 1: 2 % av inkomsten – högst 922 kronor per månad
Barn 2: 1 % av inkomsten – högst 461 kronor per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift
Det yngsta barnet räknas som Barn 1.
För barn som har barnomsorgsplats i förskolan och har rätt till avdrag för ”allmän förskola”
(3 – 5 år) minskas avgiften med 35 % från och med september månad det år barnet fyller 3
år.
För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per vecka debiteras ingen
avgift.
För förskolebarn (1-5 år) placerade enligt § 7 i skollagen debiteras ingen avgift upp till 15
timmar per vecka. För barn placerade mer än 15 timmar per vecka minskas avgiften med
35 %.

Force majeure
Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre
omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall
eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från kommunen.
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Förskolor
Information om varje förskola finns på www.toreboda.se
Töreboda tätort
Kornknarren
Falkstigen 4, 545 21 Töreboda
Förskolechef Monica Söder

0506-181 78

Kastanjen
Kilsgatan 14, 545 32 Töreboda
Förskolechef Linda Fäger

0506-183 08

Syrenen
Syréngatan 1, 545 21 Töreboda
Förskolechef Monica Söder

0506-182 89

Bergmansgården
Klockaregatan, 545 31 Töreboda
Förskolechef Linda Fäger

0506-181 77

0506-183 44

0506-181 77

0506-183 24
0506-183 44

Moholm
Tallkotten
Skolgatan 1, 549 06 Moholm
Förskolechef Linda Fäger

0506-183 09
0506-183 44
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Älgarås
Näckrosen
Tivedsvägen 2, 545 72 Älgarås
Förskolechef Monica Söder

0506-182 27
0506-181 77

Fritidshem
Töreboda tätort
Björkängsskolan: Frögränd, 545 21 Töreboda
Galaxen: Garvaregatan, 545 21 Töreboda
Rektor: Carina Andersson

0506-181 98
0506-183 00

Kilenskolan: Falkstigen 2, 545 34 Töreboda
Domherren
Måsen
Örnen
Rektor Magnus Arvidsson

0506-181 23
0506-181 81
0506-181 82
0506-181 25

Moholm
Moholms skola: Skolgatan 1, 549 06 Moholm
Regnbågen
Rektor Britt-Marie Johanson

0506-183 50
0506-183 52

Älgarås
Älgarås skola: Skolgatan, 545 02 Älgarås
Älgen
Rektor Therese Broholm

0506-182 13
0506-181 62

Frågor rörande barnomsorg:
Lisbeth Hallberg
Box 34, 545 21 Töreboda
0506-181 66
Besöksadress: Kyrkogatan 26, 545 21 Töreboda
lisbeth.hallberg@toreboda.se
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