Information/regler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg (familjedaghem)
Rätt till omsorgsplats
Kommunen har skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet, familjedaghem och skolbarnsomsorg till barn
som stadigvarande vistas i kommunen.
Omsorgsplats tillhandahålls utifrån den tid föräldrarna är i behov av omsorg på grund av förvärvsarbete,
studier eller deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Restid inkluderas i behovet av omsorg. Vid särskild
ansökan kan omsorg tillhandahållas även efter barnets behov.
Omsorg tillhandahålls ej under förälders/föräldrars semester eller annan ledighet. Sammanslagning av
förskolor och fritidshem görs under loven de veckor flest barn är lediga.

Plats inom fyra månader
Du kan ansöka till tre olika förskolor eller familjedaghem som du rangordnar. Du kan ändra dina val med
bibehållet ansökningsdatum fram till dess att platserbjudande registrerats.
Barn ska erbjudas plats utifrån önskad placeringsstart, om ansökan har inkommit senast fyra månader
innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan inkommit.
I samband med ansökan till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg registreras och behandlas
familjeuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Ansöka om barnomsorgsplats
Ansökan om barnomsorg görs via ”E-tjänst Barnomsorg” på Lomma kommuns hemsida. Ansökan ska
göras så tidigt som möjligt dock senast 4 månader innan plats önskas och innehålla uppgift om den fasta
adress i Lomma kommun där barnet vistas eller kommer att vistas stadigvarande. Barnet måste vara
minst 1 år vid önskad placeringsstart.
När vi får din ansökan skickar vi dig en bekräftelse att vi mottagit och godkänt din ansökan. Den dag
som registreras som ködatum är dagen fyra månader före den dag som är anmäld som önskad
placeringsstart. Om ansökan inkommit senare, d.v.s. mindre än fyra månader före önskad
placeringsstart, är ködatum ankomstdag för ansökan. Om flera barn har samma ködatum ligger barnets
födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre. En erbjuden plats ska
tillträdas inom ansökt månad.
Lediga platser fördelas till barn i kö enligt följande turordning:
1.
2.
3.
4.

Barn i behov av särskilt stöd
Omplaceringar i augusti, förutsatt att ansökan är Lomma kommun tillhanda senast 1 mars
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan, förutsatt att ansökan
inkommit senast fyra månader innan önskat placeringsstart.
Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor eller familjedaghem du önskat.
Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt
utnyttja lokaler och andra resurser. Vid placering av nya barn beaktas även barngruppernas storlek och
sammansättning.
Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om placering.
Om man tackar nej till erbjuden plats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt
skollagen och ansökan avslutas.

Omplacering
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Om du inte är nöjd med erbjuden plats eller ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa
dig i kö för omplacering. Omplaceringar sker endast i augusti och är då prioriterade framför
nyplaceringar.
Omplacering medges i mån av plats. För att ansökan ska prioriteras före nyplaceringar så behöver
ansökan vara Lomma kommun tillhanda senast 1 mars samma år som omplaceringen önskas.

Syskonförtur
Syskonförtur innebär att ett yngre syskon har förtur till den förskola som det äldre syskonet har plats i.
Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Det
äldre syskonet måste ha kvar sin placering i förskolan under en längre tidsperiod när det yngre syskonet
placeras. Syskonförtur medges i mån av plats och gäller förutsatt att ansökan inkommit senast fyra
månader innan önskat placeringsstart.

Plats i fritidshem 6-9 år
Alla som går i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats på fritidshem på den skola eleven går om
omsorgsbehov finns. Ansökan om fritidshem görs via ”E-tjänst Barnomsorg” på Lomma kommuns
hemsida.

Plats i fritidsklubb 10-12 år
Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget. Verksamheten bedrivs av kultur- och
fritidsnämnden, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Ansökan om fritidsklubb görs via ”E-tjänst Barnomsorg” på Lomma kommuns hemsida. Ansökan ska
göras senast 4 månader innan plats önskas och innehålla uppgift om den fasta adress i Lomma kommun
där barnet vistas eller kommer att vistas stadigvarande.
När vi får din ansökan skickar vi dig en bekräftelse att vi mottagit och godkänt din ansökan. Den dag
som registreras som ködatum är dagen fyra månader före den dag som är anmäld som önskad
placeringsstart. Om ansökan inkommit senare, d.v.s. mindre än fyra månader före önskad
placeringsstart, är ködatum ankomstdag för ansökan. Om flera barn har samma ködatum ligger barnets
födelsedatum till grund för placering, det vill säga yngre barn går före äldre. En erbjuden plats ska
tillträdas inom ansökt månad.
Lediga platser fördelas till barn i kö enligt följande turordning:
1.
2.

Förtur till plats för barn med behov av särskilt stöd.
Ködatum. Vid lika ködatum går yngre barn före äldre

Om plats inte finns på fritidsklubb hänvisas till den öppna verksamheten som kultur- och fritidsnämnden
bedriver.

Vistelsetid
Du väljer grund för placering i ”E-tjänst Barnomsorg” på Lomma kommuns hemsida utifrån den
vistelsetid ditt barn har behov av. Med vistelsetid menas föräldrars arbetstid/studietid inklusive restid till
och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska studieintyg lämnas. Arbetsgivareintyg ska lämnas in vid
begäran.
Barn som omfattas av allmän förskola 3-5 år har rätt till 15 timmar avgiftsfri verksamhet. Den avgiftsfria
verksamheten är antingen mån-fre 9.00-12.00 eller tis-tors 9.00-14.00. Vid behov av vistelsetid andra
tider uttages avgift.
Vid deltidsarbete/deltidsstudier har barn som omfattas av allmän förskola 3-5 år rätt att vistas 09.0012.00 på förälders lediga dag.
Vid förändring av vistelsetid måste grund för placering och schemat ändras via ”E-tjänst Barnomsorg”,
minst en månad i förväg. Om behov av tillfällig extra vistelsetid föreligger, utöver den tid som gäller
enligt schemat, finns möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten
medger detta. Överenskommelse ska då göras med förskolechef/rektor.

Reviderad 20131004
Kristina Liljenström

Föräldraledig
Vid föräldraledighet ska grund för placering ändras i ”E-tjänst Barnomsorg” och ett nytt schema med
tiderna nedan ska läggas in, minst en månad i förväg. Vid plats i fritidshem/fritidsklubb ska platsen
sägas upp.
Föräldrar har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt avtalad vistelsetid, max 1 månad från barnets födelse.
Vistelsetid 15 timmar/vecka i förskola. Du kan välja mellan:
5 dagar/vecka måndag-fredag 09.00-12.00 eller
3 dagar/vecka tisdag-torsdag 09.00-14.00.

•
•

De barn som har 15 timmar/vecka i allmän förskola, erbjuds avgiftsfri lunch de dagar de vistas på
förskolan.
För barn till föräldralediga som omfattas av allmän förskola 3-5 år och därmed är avgiftsfria följer
vistelsetiderna läsåret (lediga lov). Om helårsomsorg önskas är loven avgiftsbelagda och ansökan om
lovomsorg måste göras.
Om vårdnadshavare säger upp plats eller övergår till allmän förskola 3-5 år avgiftsfritt (vid
föräldraledighet) och önskar ny plats eller har behov av vistelsetid (utöver 15-timmar allmän förskola 3-5
år avgiftsfritt) inom 4 månader debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan.

Arbetssökande
Vid arbetslöshet ska grund för placering ändras i ”E-tjänst Barnomsorg” och ett nytt schema med tiderna
nedan ska läggas in, minst en månad i förväg. Vid plats i fritidshem/fritidsklubb ska platsen sägas upp.
Vistelsetid 25 timmar/vecka i förskola = 5 timmar/dag.
•

Grundtid: måndag-fredag 09.00-14.00

För barn till arbetssökande som omfattas av allmän förskola 3-5 år och därmed är avgiftsfria följer
vistelsetiderna läsåret (lediga lov). Om helårsomsorg önskas är loven avgiftsbelagda och ansökan om
lovomsorg måste göras.
Om arbetsmarknadsåtgärder (studier, praktik mm) påkallar vistelsetid utöver 25 timmar per vecka
måste anmälan till omsorgstid göras.

Lovomsorg barn i förskola
Vistelsetid 15 timmar/vecka för barn som omfattas av allmän förskola 3-5 år och som önskar lovomsorg
görs på blankett som finns att hämta i Blankettbanken. Blanketten heter ”Schema till förskola,
skolbarnsomsorg och fritidsklubb”. Lovomsorg kan inte anmälas via ”E-tjänst Barnomsorg”.
De lov som avses är:
•
•

Februarilov, påsklov, höstlov och jullov: halv månadsavgift
Sommarlov: två månadsavgifter

Lovomsorg går endast att ansöka om en gång per avgiftsfri period och gäller samtliga lov tills
lovomsorgen sägs upp.

Lovomsorg barn i fritidshem/fritidsklubb
För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs
tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben och kostar 75 kr per dag. Anmälan är bindande
och ska göras senast en månad i förväg. Anmälan till Lovomsorg görs på blankett som finns att hämta i
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Blankettbanken. Blanketten heter ”Lovomsorg 6-12 år”. Lovomsorg kan inte anmälas via ”E-tjänst
Barnomsorg”.

Abonnemang av plats
Avgift uttages 12 månader per år så länge omsorgsplats finns avtalad. Avgiften ska betalas oavsett om
barnet/barnen faktiskt utnyttjar platsen eller ej. Detta innebär att avdrag på avgiften ej görs t.ex. vid
sjukdom, ferier, uppsägningstid, semester, tjänstledighet.
Övergången från förskoleverksamhet 1-2 år till förskoleverksamhet allmän förskola 3-5 år sker den 16
augusti, det år barnet fyller 3 år. Ingen uppsägning ska göras.
Om vårdnadshavare säger upp plats eller övergår till allmän förskola 3-5 år avgiftsfritt (vid
föräldraledighet) och önskar ny plats eller har behov av vistelsetid (utöver 15-timmar allmän förskola 3-5
år avgiftsfritt) inom 4 månader debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska göras i ”E-tjänst Barnomsorg” senast 60 dagar före sista vistelsedag.
Avgift uttages under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Går uppsägningen ut
senast den 15:e i månaden debiteras halv månadsavgift, annars debiteras hel månadsavgift.
Om barnet ska ha fortsatt omsorg ska uppsägning inte göras över sommaren. Om plats i fritidsklubb inte
önskas, avslutas platsen på fritidshem den 15 augusti om uppsägning inte sker tidigare.
Om vårdnadshavare säger upp plats, men önskar ny plats inom 4 månader debiteras retroaktiv avgift för
månaderna där emellan.
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