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Information gällande allmän förskola för tre- och femåringar
Från höstterminen 2010 gäller allmän förskola från 3 år.
Den allmänna förskolan för tre- och femåringar är inte någon särskild form av förskola. Benämningen
”allmän” syftar på tillgängligheten - förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. I skollagen
används inte begreppet. Där sägs:
Barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan skall
omfatta minst 525 timmar om året. …(8 kap. §4)
Det här innebär att samma krav ska ställas på den allmänna förskolan som på övrig förskola. Den ska
uppfylla samma krav i skollag och läroplan.

Vad betyder då det här?
•

•
•
•

Den innebär att alla barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år har rätt till en plats i
förskolan. Kommunen anordnar verksamheten, men det är frivilligt för barnen att delta. Den
allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 timmar per dag under
förskoleklassens och grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.
Allmän förskola behöver inte anordnas särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie
verksamhet.
Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem.
För den som enbart vill delta i den allmänna förskolan innebär det att man är välkommen till en
förskola under 3 timmar per dag som kommunen anvisar
Allmän förskola följer grundskolans terminstider i Sunne kommun. Det finns möjlighet att önska
någon annan förskola i kommunen, som tar emot i mån av plats.

Vad innebär det om mitt barn har en ”vanlig” förskoleplats?
•

För de barn som har en plats i förskolan och har ett tillsynsbehov som är mer än 3 timmar per dag
sker ingen förändring, vare sig i verksamhet eller tider. Däremot kommer barnomsorgsavgiften att
påverkas.

Den som väljer att ha sina barn i familjedaghem, vad innebär det?
•

•

Postadress
4. BIN-kansliet
686 80 SUNNE

Familjedaghem är inte förskola , men är en form av förskoleverksamhet. Familjedaghemmen i sig
kan alltså inte bedriva den allmänna förskolan. Man kan ändå välja att ha barnomsorg i
familjedaghemmet och få avgiften reducerad på samma sätt som om ni har barnomsorg i förskolan
(enligt beslut i kommunfullmäktige …..)
Dvs. avgiften reduceras på samma sätt som i förskolan.
Vill man att barnen ska delta i allmän förskola tre timmar per dag, får man som förälder ordna med
lämning och hämtning till och från den aktuella förskolan som kommunen erbjuder.

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro
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Org.nr

Kvarngatan 4

0565-16000 vx

0565-16410

12 21 30-8

113-8445

212000-1843

Ingår skolskjuts?
•

Nej, enligt gällande bestämmelser behöver inte kommunen anordna skjuts till allmän förskola. Ni
som föräldrar ansvarar själva för lämning och hämtning av barnet.

Ingår måltider?
•

Inga måltider ingår inom ramen för de tre timmarna.

Vad kostar det?
•
•

Verksamheten är avgiftsfri för tre- och femåringar som enbart besöker förskolan de anvisade 3
timmarna per dag under terminstider.
För tre- och femåringar som har ett tillsynsbehov utöver 3 timmar per dag dvs. har en ”vanlig”
barnomsorgsplats reduceras maxtaxeavgiften med 3/8. Detta gäller under grundskolans terminstider.

