SUNNE KOMMUN
Barns Lärande

Anvisningar och riktlinjer för avgiftsbelagd förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg i Sunne kommun
Verksamhetsformer
Förskola

Barn från ett års ålder till dess att barnet börjar
förskoleklass eller skola

Familjedaghem

Barn från ett års ålder till dess att barnet börjar i
förskoleklass eller skola.
Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola, avgiftsfritt 15 tim/v
från och med höstterminen det år de fyller 3 år till de börjar
förskoleklass. Från höstterminen 2010 erbjuds allmän
förskola från 3 år.

Fritidshem/
Skolbarnomsorg

Barn i förskoleklass och skola, längst till sommaren det år
barnet fyller tretton år.

Lovfritids

För skolbarn under skolans lovdagar och som inte är
inskrivna i barnomsorgen.

I kommunen finns även förskola i Mellby (föräldrakooperativ), fritidshem i Sunne tätort
Ekeby skola (friskola).
Verksamheterna omfattar


Barn som har förvärvsarbetande, arbetssökande, föräldralediga eller studerande
föräldrar.



Barn vars föräldrar är arbetssökande eller barn till föräldralediga med yngre
syskon har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. Gäller ej
skolbarnomsorg.
Hur dessa 15 timmar ska fördelas avgörs utifrån barnets behov och i samverkan
mellan verksamhetens personal och barnets föräldrar.



Barn i behov av särskilt stöd, dvs. barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling, kan enligt Skollagen kapitel 14 §5 och §6
erhålla plats 15 timmar/vecka i förskola eller fritidshem. En särskild
prövning/bedömning görs av förskolechef.

Anmälan

Anmälan kan göras via vår självbetjäning Dexter eller på
särskild blankett som tillhandahålls hos handläggare (se
nedan).
Sunne kommun tillämpar en handläggningstid om 4 månader
efter att anmälan inkommit.

Kö

Platserna fördelas efter anmälningsdatum.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av
särskilt stöd i sin utveckling i forma av förskola ska
skyndsamt erbjudas förskola (Skollagen 8 kap §14)

Placering

För placering gäller en varaktighet på minst en månad.
I mån av platstillgång ska skälig hänsyn tas till föräldrarnas
önskemål.
Erbjudande om plats meddelas föräldrarna skriftligen.
Besvaras inte erbjudandet inom angiven tid går erbjudandet
till annan sökande.
Barn som erbjuds annan verksamhetsform eller placering än
den föräldrarna önskat i första hand, kan på begäran stå kvar
i kö för omplacering till önskad verksamhet.
Om barnet/en är skrivna i annan kommun kan man få plats i
förskoleverksamhet efter särskild prövning.

Beräkning avgifter

Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten per
månad i hushållet. Med hushåll avses ensamstående,
sammanboende och makar. Ej sammanboende föräldrar med
gemensam vårdnad och växelvis boende debiteras var för sig
utifrån respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften får
dock inte överskrida avgiften för en plats.

Uppsägning av plats

Uppsägning görs skriftligen.Uppsägningstiden är två
månader från den dag uppsägningen är handläggaren
tillhanda. Under denna tid betalas avgift, även i de fall
platsen inte nyttjas.

Adress handläggare:
Monica Magnusson
1.Barns lärande
686 80 Sunne
0565-160 46

I övrigt gäller följande:


Avgift tas ut vid tolv tillfällen under året, även när barnet är ledig i samband med
föräldrarnas semester eller annan ledighet.



Verksamheternas öppettider är måndag – fredag klockan 0630 –1830. Från januari
2016 ändrade tider måndag – fredag 0600 – 1800.



Avgiften betalas från första placeringsdagen.



Faktureringen avser innevarande månad.



Den tid för placering som erbjuds förvärvsarbetande och studerande är föräldrars
arbetstid alt. studietid plus restid.



Placeringstiden är den tid som barnet vistas i verksamheten, inklusive tid för
hämtning och lämning.



Förändringar av placeringstiden ska meddelas skriftligt i så god tid som möjligt.
Schemablankett finns att få hos handläggare eller logga in på vår självbetjäning
Dexer: https://dexter.torsby.se/Sunne
Ökat placeringsbehov som meddelas med kort varsel, kan vara svårt att tillgodose.



Verksamheten är stängd två dagar per år, för dagarna medges ingen
avgiftsreduktion.



Om förskola, fritidshem eller familjedaghem av annan anledning måste stänga,
exempelvis på grund av personals sjukdom, reduceras avgiften med 1/20 av
månadsavgiften för varje hel dag som verksamheten normalt skulle ha varit öppen.



Vid sammanhängande frånvaro på grund av barnets sjukdom reduceras avgiften från
den 16: e arbetsdagen, med 1/20 av månadsavgiften för varje dag barnet normalt
skulle ha varit i verksamheten. Läkarintyg kan avkrävas.



Barn som avses i Skollagen 8 kap. §16, har rätt till avgiftsfrihet för tid upp till 15
tim/vecka.. Om behov av omsorg överstiger 15 tim /vecka debiteras föräldrarna för
överskjutande tid. Avgiftsfriheten gäller inte skolbarnsomsorgen



Om föräldrarna tillfälligt under en kortare period, överlåter ansvaret för sina barn till
annan person, har barnet rätt till sin plats i förskoleverksamhet eller fritidshem.



Tillfällig vårdnadshavare kan i samråd med personal ändra vistelsetiden.

Handläggare barns lärande kan med omedelbar verkan förklara att rätt till plats i
förskola, familjedaghem eller fritidshem upphör i de fall:




avgiften inte har betalats
platsen inte utnyttjats
platsen har erhållits på oriktiga grunder

