Riktlinjer för förskola, fritidshem
Rätt till barnomsorgsplats har barnet från 1 års ålder när Ni/Du som vårdnadshavare arbetar,
studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon.
Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och
med första september samma år är den allmänna förskolan avgiftsfri. Den allmänna förskolan
omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsårs-schema. Det innebär att barnet alltid
är ledigt från förskolan under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.
Arbetssökande som betalar för heltidsplats på förskolan har rätt till minst 15 h/vecka, tiderna
läggs i samråd med ansvarig chef eller pedagog.
Under vårdnadshavares semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs med ansvarig chef.
Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner, enligt nämndbeslut
20170414.
Skolbarnomsorg/Fritids bedrivs på kommunens alla F – 6 skolor. Ni/Du har rätt till
skolbarnomsorg om ni/du studerar eller arbetar. Skolbarnomsorg kan tillgodoses direkt efter du
ansökt och fått platsen bekräftad.
Som vårdnadshavare har du möjlighet att ansöka om kontraktsplats vilket innebär att barnet
endast har plats på studiedagar och lov.
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i mån av plats på en förskola i Hedemora kommun
och ansöks av dig som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan kl. 18:30 - 06:30 samt
helger, gäller för barn mellan 1 – 12 år. Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Förskola (8 kap 3§, Skollagen), Skolbarnomsorg/Fritidshem (14 kap §5, Skollagen)

Avgift
Hedemora Kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre grans för hur hög
avgift kommunen tar ut.
Avgiften bestäms utifrån familjens gemensamma inkomst, antalet placerade barn i familjen,
närvarotid ( gäller förskoleverksamhet) och omsorgsform.
I familjer som har barn placerade i såväl kommunal som enskild verksamhet är det viktigt att
meddela detta till kommunen.
För en sammanlagt bruttoinkomst som understiger 10 000 kronor per månad utgår ingen avgift.
För högsta avgift utgör 46 080 kronor per månad övre grans; inkomst därutöver påverkar inte
avgiften.
Avgiften beräknas med en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten.
Avgift vid heltid, mer än 15 timmar per vecka, i förskola och familjedaghem.
Barn
1, det yngsta barnet
2, det näst yngsta barnet
3, sista avgiftsbelagda barnet
Barn 4 eller fler

Del av inkomsten
3%
2%
1%
INGEN

Högsta taxan
1382 kr/mån
922 kr/mån
461 kr/mån
AVGIFT

Avgift vid deltid, upp till 15 timmar per vecka, i förskola och familjedaghem.
Barn
1, det yngsta barnet
2, det näst yngsta barnet
3, sista avgiftsbelagda barnet
Barn 4 eller fler

Del av inkomsten
2,4%
1,6%
0,8%
INGEN

Högsta taxan
1106 kr/mån
737 kr/mån
369 kr/mån
AVGIFT

Del av inkomsten

Högsta taxan

Avgift Fritidshem.
Barn
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

2%
1%
1%
INGEN

922 kr/mån
461 kr/mån
461 kr/mån
AVGIFT

