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Pedagogisk verksamhet
FÖRSKOLA
Förskolan bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år.
Barn har från 1 års ålder rätt till avgiftsbelagd förskola och
utöver det garanteras alla 3-5-åringar avgiftsfri pedagogisk
verksamhet i förskolan, 15 timmar per vecka under skolans
läsårstider. Från och med den 1 augusti det år barnet fyller 3
år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år har det
rätt till avgiftsfri plats i förskolan, under skolans läsårstider,
15 timmar per vecka. Barnets vistelsetid på förskolan planeras
i samråd med förskolan. Lunch ingår inte i den avgiftsfria förskolan.
3-5-åringar som har en avgiftsfri förskoleplats och som behöver
mer tid, ansöker om avgiftsbelagd plats.

ÖPPEN FÖRSKOLA
Öppen förskola riktar sig till barn som inte är inskrivna i
förskola eller i pedagogisk omsorg. Där har barn tillsammans
med föräldrar tillgång till olika aktiviteter. Verksamheten
vänder sig till alla barn i åldern 0-5 år och finns på
sjukhusområdet i Söderhamn.

PEDAGOGISK OMSORG
Dagbarnvårdare bedriver pedagogisk omsorg för barn i
åldern 1-12 år i sin egen bostad.

FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklass är en egen skolform och därmed en del av
skolan. Från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år

har det rätt till plats i förskoleklass.Förskoleklassen finns
vid skolenheterna. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar
15 timmar per vecka och följer skolans läsårs- och lovtider.

FRITIDSHEM
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn
6-12 år, före och efter skoltid. Barn äldre än 12 år erbjuds
plats i fritidshem i mån av plats. Fritidshemmen finns vid
skolenheterna och har ett nära samarbete med förskoleklassen
och klasserna i de lägre skolåren.

LOVTILLSYN
Lovtillsyn finns för barn i åldern 6-12 år som annars inte
är inskrivna i fritidshem. Lovtillsyn finns inte under sommarlovet.

OMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Omsorg på obekväm arbetstid finns på Vågbro förskola.
Med obekväm arbetstid menas tiden på vardagar mellan
kl 18.30 och kl 06.30 samt under helger. Verksamheten är inte
öppen på nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen,
annandag påsk, midsommarafton,midsommardagen, julafton,
juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Så här gör du
VEM KAN FÅ PLATS
Barnet ska vara minst 12 månader. Barn under 12 månader
i behov av särskilt stöd eller där andra skäl finns kan få
plats. För att få ställa sitt barn i kö får inte vårdnadshavare
ha barnomsorgsskuld.

ANSÖKAN OM PLATS
Ansökan om plats görs antingen via www.soderhamn.se/
barnomsorgstjanst eller skriftligt på blankett.
Ansökan får lämnas in tidigast sex månader innan plats
önskas. I ansökan anges minst tre köalternativ varav minst
ett kommunalt alternativ. Om det inte finns plats på de
önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.
Om ändring görs i tidigare inlämnad ansökan innebär det
nytt anmälningsdatum. Vid gemensam vårdnad ska båda
vårdnadshavarna godkänna ansökan innan den skickas in.

KÖ OCH PLACERING
Plats i förskoleverksamhet erbjuds i tur och ordning och utgår från
barnets anmälningsdatum och det anmälda behovsdatumet. Om
det inte finns plats på de önskade köalternativenerbjuds plats inom
skäligt avstånd. Om barnets vårdnadshavare tackar nej till erbjuden
plats men vill stå i kö måste en ny ansökan göras. När vårdnadshavare
tackar ja till plats som inte har sökts i förstahand kommer ansökan
automatiskt att stå kvar till det första köalternativet. Anmälningsdatum behålls från den första ansökan.
Barn som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg flyttas över

till fritidshem när barnet ska börja i förskoleklass, den första måndagen i
augusti, om inte platsen sägs upp.
Barn med behov av särskilt stöd får plats så fort det är
möjligt. Det finns ingen förtur till plats.

NÄRVARO I PEDAGOGISK OMSORG
Barn måste närvara i förskola eller i pedagogisk omsorg, minst 40
timmar under en kalendermånad för att behålla platsen. Undantag för
semester, föräldraledighet i samband med semester eller sjukdom. Inskolning måste ske vid placeringsdatum.

SÅ HÄR GÅR EN PLACERING TILL
Placeringserbjudande skickas till barnets vårdnadshavare senast en
månad före önskat behovsdatum. Svar på erbjudande lämnas genom
www.soderhamn.se/barnomsorgstjanst eller skriftligt på blankett. Om
svar inte inkommit efter två veckor tas ansökningsuppgifterna bort och
platserbjudande går till nästa barn som står i tur att få plats.Vårdnadshavarna kontaktas av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg när de har
tackat ja till plats. Det finns olika rutiner för hur det går till.

UPPSÄGNING AV PLATS
Uppsägning av plats görs via www.soderhamn.se/barnomsorgstjanst
eller skriftligt på blankett. Uppsägningstiden är en månad och räknas
fr o m den dag uppsägningen mottagits. Barn som byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg flyttas över från den gamla enheten till den
nya enheten och platsen ska inte sägas upp. Detta gäller under förutsättning att placeringarna ska vara sammanhängande.

AVSTÄNGNING FRÅN PLATS
Om avgift inte betalas stängs barnet av från platsen.

Barnomsorgsavgift
Avgift betalas för barnets plats och tas ut i 12 månader. Faktura
skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i
månaden och avser samma månad. Avgiften beräknas på de skattepliktiga bruttoinkomster som barnets familj har lämnat. Med familj
menas ensamstående vårdnadshavare, gifta vårdnadshavare, sammanboende vårdnadshavare och sammanboende med
barn oavsett om barnet/barnen är gemensamma. I de fall vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och inte bor tillsammans, kan var och
en faktureras utifrån sina respektive familjer, om barnet växelvis bor
hos vårdnadshavarna och båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorgsplats.

INKOMSTUPPGIFT
Inkomstuppgift ska lämnas:
• Innan barnets placering påbörjas
• När familjens inkomst ändras
• När familjeförhållanden ändras
• Efter begäran från kommunen
Om inkomstuppgift inte lämnas sker fakturering på maxbelopp.
Ändring av inkomst eller familjeförhållanden görs via
www.soderhamn.se/barnomsorgstjanst eller skriftligt på blankett.
Kontroll av lämnad inkomstuppgift görs regelbundet av kommunen.

SÅ HÄR RÄKNAS BARNOMSORGSAVGIFTEN UT
1. Förskola (barn 1-2 år) och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 % av inkomsten – högst 1 478 kr i månaden
Barn 2: 2 % av inkomsten – högst 986 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten – högst 493 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift
2. Förskola (barn 3-5 år) och fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten – högst 986 kr i månaden
Barn 2: 1 % av inkomsten – högst 493 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten – högst 493 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet, barn 2 = näst yngsta barnet osv.
Barn i förskola som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till
och med den 31 juli och därefter avgift enligt punkt 2.
För barn som enbart har plats i förskoleklass 15 timmar
per vecka tas ingen avgift ut.

