Vanliga frågor och svar förskola
Hur långt i förväg måste jag ansöka om förskola för att vara garanterad en plats?
Svar: Minst 4 månader men helst 5-6 månader.
När får jag besked om plats?
Svar: Besked meddelas vårdnadshavare så snart man vet att det finns en ledig plats.
Har syskon förtur?
Svar: Töreboda kommun tillämpar ingen förtur. Men syskon brukar få placering på samma förskola som
tidigare placerade syskon.
Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
Svar: Om du tackar nej till en erbjuden plats för att invänta plats på önskat alternativ, kan vi inte garantera
när plats kan erbjudas.
När/hur måste jag säga upp platsen om mitt barn ska sluta?
Svar: Töreboda kommun tillämpar 2 månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligt på blankett
Uppsägning. Blanketten finns under blanketter på startsidan eller på Ditt barns enhet.
Får jag ändra placeringsdatum när jag har fått erbjudande om plats?
Svar: Ja, du får ändra placeringsdatum om förskolan har möjlighet till det. Kontakta förskolechef eller
administratör för förskola angående detta.
Om jag får ändrad inkomst behöver jag anmäla det?
Svar: Ja, Du som förälder är skyldig att uppdatera dina inkomster
En förälder i mitt hushåll har blivit arbetslös, kan jag ha kvar platsen på förskolan?
Svar: Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer
varje förskola.
En förälder i mitt hushåll har blivit arbetslös, kan jag ha kvar platsen på fritids?
Svar: Nej, den måste sägas upp via blankett.
Vad räknas som ett hushåll?
Svar: Alla som är folkbokförda på samma adress.
Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag blir föräldraledig med annat barn i hushållet?
Svar: Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer
varje förskola.
Får jag ha kvar platsen på fritidshemmet när jag blir föräldraledig med annat barn i hushållet?
Svar: Nej, du får inte ha kvar platsen utan måste säga upp den på uppsägningsblankett.

Allmän förskola — vad menas med det?
Svar: Från och med augusti det år ditt barn fyller tre år kan det gå i Allmän förskola. Med det menas att det
får gå 15 timmar i veckan helt avgiftsfritt. Timmarna är fördelade på 3 timmar/dag och går inte att ändra.
Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar eller måltider. Ditt barn får
alltså inte vara på förskolan på loven. Observera att du måste göra en anmälan till Allmän förskola även om
ditt barn redan har en plats. Den ordinarie platsen ska då också sägas upp. Man måste ansöka om Allmän
förskola varje nytt läsår.
Måste jag betala för platsen även när barnet har semester på sommaren?
Svar: Ja, du måste betala för årets alla månader även om barnet är ledigt. Detta gäller även när/om barnet
blir sjukt.
Finns det någon förskola/fritidshem som är öppen på kvällen, natten eller helgen i Töreboda
kommun?
Svar: Ja, barnomsorg på kvällstid är förlagd på förskolan Bergmansgården mellan 18.00-22.00. och gäller
alla barn från 1 – 13 år.
Vad är Inkomstjämförelse?
Svar: Det är en kontroll på om man betalat rätt avgift för sin barnomsorg. Har man betalat för mycket får
man pengar tillbaka, har man betalat för lite får man en faktura på resterande belopp. Man får fram
uppgifterna genom att det görs en jämförelse av inlämnad inkomstuppgift från familjen och deklarerade
inkomstuppgifter från Skatteverket.

