Allmän förskola
I Kumla kommun

Från och med att ditt barn fyller tre år
omfattas barnet av rättigheten att
från höstterminen gå i avgiftsfri, allmän förskola
525 timmer per år under grundskolans terminer.

Vad är avgiftsfri allmän förskola?

Avgiftsfri allman forskola ar en del av forskolan.
Galler fran och med 1 september det ar barnet fyller 3 ar till och med varterminen det ar barnet fyller 6 ar och borjar i forskoleklass.
Allman forskola erbjuds alla barn som ar 3-5 ar under 525 timmar per ar, 15
timmar per vecka, i forskola.
Barnet ar hemma under sommar-, host-, jul-, sport- och pasklov samt forskolans kompetensutvecklingsdagar.
Forskolan ska ses som det forsta steget i utbildningssystemet och det ar
darfor viktigt att alla barn har tillgang till den.
Kommunen ar skyldig att erbjuda alla barn plats men det ar frivilligt
att deltaga.
Avgiftsfri allmän förskola
Barn till hemmavarande föräldrar

Barn 3-5 ar, till hemmavarande foraldrar erbjuds en avgiftsfri placering, 15
timmar per vecka. Barnet ar hemma under sommar-, host-, jul-, sport- och
pasklov samt forskolans kompetensutvecklingsdagar.
Vistelsetiden kan mellan ramtiden 08:00-16:00 forlaggas efter familjens forutsattningar, situation och behov. Valet av tid galler tillsvidare.
Ingen särskild ansökan behövs, faktureringen styrs av rätt schema
(15h) i E-tjänsten.

Barn till föräldralediga vårdnadshavare
Barn 3-5 ar, till foraldrar som ar foraldralediga med annat barn har mojlighet
att valja en avgiftsfri placering pa 15 timmar per vecka. Barnet ar hemma under sommar-, host-, jul-, sport- och pasklov samt forskolans kompetensutvecklingsdagar.
Placeringen ar avgiftsfri. Ingen sarskild ansokan behovs. Faktureringen styrs
av att vardnadshavare registrerar ratt schema (15h) i E-Tjansten.

Bra att veta:
Vardnadshavare kan inte ersatta forlorad vistelsetid genom att byta dagar,
exempelvis vid sjukdom, roda dagar eller annan ledighet. Det ar ocksa viktigt att vardnadshavare passar tiderna vid lamning och hamtning gallande
barnens tid pa schemat.
Om man har behov av utokad tid, ta kontakt med ansvarig forskolechef.
Avgiftsbelagd allmän förskola
Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar:
Härannat
lyfter
Barn till foraldrar som ar arbetssokande eller foraldralediga med
du något
barn eller ar arbetssokande har mojlighet att valja en avgiftsbelagd placespecilt.
ring pa 15 timmar per vecka, aret om. Galler dock inte under vardnadshavares semester eller annan ledighet samt nar ordinarie forskola har semesterstangt. Vardnadshavare betalar da en reducerad avgift septembermaj och full avgift juni-augusti. Vistelsetiden ar den samma som for andra
barn i allman forskola. Fyll i blankett B.

Barn till förvärvsarbetande/studerande föräldrar

Den allmanna forskolan ingar i den ordinarie verksamheten.
For barn med mer placeringstid an 525 timmar per ar, 15 timmar per
vecka, betalas en reducerad avgift med 0,25% fran september-maj. Under
juni, juli, augusti betalas full avgift.
For barn med ett omsorgsbehov som understiger 15 timmar per vecka
erbjuds tid enligt studie/arbetsschema upp till 15 timmar per vecka.
Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola/pedagogisk omsorg

For byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd forskola kravs en skriftlig
anmalan.
Blankett A = nar man atergar till avgiftsfri allman forskola
Blankett B = avgiftsbelagt allman forskola
Anmälan ska lämnas in en månad innan önskat byte.
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