Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

737:1

Regler och villkor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Angtagna av Kommunfullmäktige 2011-12-15
Gäller fr o m 2012-01-01

Omfattning
Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen kapitel 8, 14 och 25.
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. Den verksamhetens innehåll
styrs av läroplaner och Skolverkets allmänna råd.

Definition
I reglerna används begreppen:
Förälder

Med förälder avses biologisk förälder, adoptivförälder, fosterförälder och styvförälder.
Vårdnadshavare

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet.
Förskola

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 år under tid då föräldrarna
arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten.
Fritidshem

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten.
Pedagogisk omsorg

Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, under tid då
föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten.
Villkor för plats

Förskola och pedagogisk omsorg
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med 6 mån ålder till förskoleklassen.
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller för
barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
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Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan.
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom
eller funktionsnedsättning behöver verksamheten.
Fritidshem
Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller
för elevens eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då
eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem.
Plats erbjuds även elever som av behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av förälders sjukdom
eller funktionsnedsättning behöver verksamheten
Barn/elever i eller från annan kommun

Förskola
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i
sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för.
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens
förskola.
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn
från en annan kommun.
Fritidshem
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande kommunens
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl.
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem.
Ansökan och placering

Ansökan görs till stadsdelsförvaltningen i den stadsdel där barnet är bosatt.
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till den stadsdel där plats i första hand önskas.
Ansökan kan göras till tre placeringsalternativ inom hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål
om närhet till barnets hem eller skola.
Förvaltningen kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns tillräckligt antal
platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan Stadsdel.
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats erbjudas
omedelbart eller senast inom 3-4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.
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Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats.
Om vårdnadshavare tackar nej eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs
ansökan och föräldrar får själva aktualisera nytt behov.
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, anmäls till
Stadsdelskontoret
Turordning

Huvudregel
Om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets födelsedatum, under förutsättning
av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom verksamheten.
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista
sin plats p g a turordningsreglerna.
Förtur
Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande:
 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 Barn/elever som på grund av förälders sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten.
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta placerat syskons födelsedatum.
Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande.
 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat.
 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit placerade.
 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader förtur till
omplacering till önskad förskola.
 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på finska
om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet.
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat syskons födelsedatum.
Om det finns särskilda skäl kan Stadsdelsnämnd även i övrigt besluta om att ge förtur till placering.
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista sin plats
p g a förtursreglerna.
Vistelsetid

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i fokus. Den lagstiftning som
gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används som riktmärke.
Vistelsetiden bestäms utifrån föräldrarnas sammanvägda behov. Förskola erbjuds inte under tid då en förälder är ledig, utom när schematiden understiger 15 timmar per vecka.
Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på arbetsplats eller skola
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kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under
vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden.
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller funktionshindrad förälder vistas i förskolan i den omfattning behovet motiverar.
Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk verksamhet erbjuds alla
barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 15 timmar per vecka.
Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om vistelsetider utöver ovanstående.
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att schemat
lämnats in.
15- timmarsplacering

Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering
 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte.
 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår.
 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär ett 14 dagars schema. Lunch ingår.
Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Förskolechef ansvarar för att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med vårdnadshavare och personal,
vilket schema som kan erbjudas.
Uppsägning av plats

Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. Avgift tas
ut under uppsägningstiden.
Vid utebliven betalning av avgiften kan Stadsdelsnämnden säga upp platsen: Detta gäller inte placeringar
som gjorts p g a barnets behov av särskilt stöd.
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