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Omsorgen finns för ensamstående vårdnadshavare och makar. Med
makar jämställs sammanboende som utan att vara gifta med varandra
lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på
samma adress. Med sammanboende avses här även den som varaktigt
bor tillsammans med vårdnadshavare och dennes barn. En
förutsättning är att båda arbetar på obekväma tider.
Ansökan görs på kommunens e-blankett för barnomsorgsansökan.
Nattbarnomsorg gäller för barn mellan 1 – 12 år där vårdnadshavare
har sitt ordinarie arbete under kvällar, natt och helger.
Som vårdnadshavare ska man ha ett regelbundet och kontinuerligt
behov av plats. Intyg från arbetsgivare ska lämnas in, det förnyas en
gång per år.
Platsgaranti gäller inte för barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är
antalet platser/personal och de schemalagda tider som avgör om plats
finns. Om det ej finns plats får man ställa sitt barn i kö. Önskar man
säga upp platsen ska det göras två månader innan barnet slutar.
För att få plats krävs att barnet är folkbokförd i Hedemora kommun.
15-timmars regeln för barn 3 år och uppåt gäller inte för barnomsorg
på obekväm arbetstid.
Schemaändringar ska lämnas in 2 veckor innan tiderna börjar gälla.
Behöver man som vårdnadshavare göra schemaändringar i det
schema som gäller måste en dialog föras med förskolan för att se om
det finns möjlighet att ändra. Eftersom skjuts till och från skolan ska
beställas 14 dagar i förväg så kan vi inte garantera skjuts mellan
skola-Nattugglan alt Nattugglan-skola då akuta ändringar görs, då får
man som vårdnadshavare ordna skjutsen själv om
beställningscentralen (taxi) inte kan få fram skjuts på kort varsel.
De barn som är i åldrarna 1 – 5 och har behov av barnomsorg på
obekväm arbetstid erbjuds Svedjans förskola. När det gäller barn som
går på fritidshem ordnar kommunen transport mellan
nattbarnomsorgen till respektive skola måndag – fredag.
Hämtas barnet av någon annan än vårdnadshavare ska detta meddelas
förskolan Nattugglan.
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Barnet får vara på förskolan om vårdnadshavaren arbetar obekväm
arbetstid. Om man som vårdnadshavare studerar vissa perioder eller
är sjuk gäller ej barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vid tillfällig arbetslöshet behåller man platsen utan att barnet är där i
en månad, sedan gör ansvarig förskolechef en bedömning om platsen
tas bort.
Om barnomsorg på obekväm arbetstid används för fel syften dvs om
man inte arbetar så har kommunen rätt att ta bort platsen.
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