
Tillämpningsregler för förskola och fritidshem

... ett bättre sätt att leva

Svenska



”Barn är det största ansvaret och den 
största glädjen.

Du är den som är viktigast för Ditt barn, 
förskola och fritidshem är ett gott kom-
plement.”

Läroplan för förskolan (Lpfö18) 
berättar om förskolans uppdrag:

”Förskolan skall lägga grunden för 
ett livslångt lärande. Utbildningen i 
förskolan skall vara lärande, trygg och 
utvecklande för alla barn som deltar.”

För förskola och fritidshem finns dess-
utom Skolverkets Allmänna Råd.
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Webbtjänst för vårdnadshavare
För dig som vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem har 
vi webbtjänster du kan använda. 

Med E-legitimation kan du:
• ansöka om plats på förskola och fritidshem
• svara på platserbjudande
• lägga in/ändra schema för ditt/dina barns tider
• lägga in/ändra dina inkomstuppgifter
• avsluta placering för ditt barn

Webbtjänsten ger dig större frihet att själv bestämma när du vill lämna 
in dina uppgifter till oss. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda 
ha E-legitimation för att kunna svara på platserbjudande.  
 

Om du endast vill ansöka om barnomsorg behöver du ingen E-legitima-
tion. 
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Barn 1-5 år
Förskola

Barn 6-12 år
Fritidshem

Barn 3-5 år
Allmän förskola

Ingen förskola är den andra lik 
- olikhet berikar!

 
  
Vid frågor om ansökan om plats i förskola, fritidshem, kö och placering 
kontakta:

Administratör förskola   Administratör förskola 
Annika Overby    Cecilia Cederlöw 
Telefon: 0431-771 34    Telefon: 0431-771 38 
annika.overby@bastad.se   cecilia.cederlow@bastad.se  
  
     
       
 

Administratör fritidshem
Carina Eriksson
Telefon 0431-770 45
carina.eriksson1@bastad.se
 

Vid frågor om avgifter och fakturor kontakta: 
 
Administratör 
Loella Gudmundsson
Telefon: 0431-771 35 
loella.gudmundsson@bastad.se
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Plats i förskola och fritidshem
Förskola 

Alla barn mellan 1 och 5 år med vårdnadshavare som arbetar, studerar, 
är aktivt arbetssökande, sjukskrivna eller föräldralediga med yngre 
syskon har rätt till förskola. 
 
Barn i behov av särskilt stöd

”Barn ska erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola” (Skollagen 8 kap 7§). 

Barn i behov av särskilt stöd kan erbjudas plats från 1 års ålder. Avgift 
debiteras enligt gällande barnomsorgstaxa.  
 
 
 
Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år erbjuds 
avgiftsfri förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Detta motsvarar 
525 timmar per år. Verksamheten förläggs till 3 timmar/dag och följer 
grundskolans läsårstider. Barn i allmän förskola är lediga då förskolan 
har kompetensutvecklingsdagar. 

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för elever från 6 års ålder till och med vårterminen 
det år då de fyller 13 år med vårdnadshavare som arbetar eller
studerar.

Elever i behov av särskilt stöd
”Elever ska erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning” 
(Skollagen 14 kap 6§).

 

Barn 1-5 år
Förskola

Pedagogisk 
omsorg

Barn 6-12 år
Fritidshem

Barn 3-5 år
Allmän förskola
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Kö och placering
Ansökan ska ske i god tid, senast fyra månader före önskat placeringsda-
tum för att plats ska kunna garanteras till önskat datum. När ansökan är 
registrerad placeras barnet i kö.

• Ansökan om plats kan inte behandlas förrän alla uppgifter är korrekt 
ifyllda. Ankomstdatum blir den dag komplett ansökan inkommit till 
Båstads kommun.

• Ansökan gäller plats inom Båstads kommun. Det är inte säkert att 
plats kan erbjudas på önskad förskola. Fritidshem erbjuds alltid på 
den skola eleven går på.

• När det blir en plats ledig på ditt förstahandsval kommer du att få ett 
placeringserbjudande och då har du möjlighet att tacka ja eller nej till 
platsen. Tackar du nej, förlorar du din plats i kön.

• Önskat datum för placering är det datum som inskolningen börjar. 

• Syskon till barn som har förskoleplats ska i möjligaste mån beredas 
plats vid den förskolan där syskonet är placerat. Detta kan innebära 
en avvikelse i turordningen.

• Eftersom hemkommunen ansvara för att erbjuda plats i förskolan/fri-
tidshem måste barnet vara folkbokfört i Båstad kommun.

• Tillfällig fritidshemsplats/lovtillsyn kan erbjudas till barn under loven. 
Ansökan lämnas in två månder i förväg. Plats erbjuds i möjligaste mån 
efter önskemål. Beställd tid debiteras.

• Har vårdnadshavare obetalda barnomsorgsfakturor kommer de inte 
kunna få en plats förrän skulden är betald.

• Om svar ej inkommer enligt angivet datum plockas barnet bort från 
barnomsorgskön och ny ansökan måste göras om behov av barnom-
sorg finns.
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• Måndagen efter sommarsammanslagningen upphör rätten till försko-
leplats det år barnet börjar förskoleklass.  Önskas plats på fritidshem 
när barnet börjar i skolan ansöks detta via våra E-tjänster

• I mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angräns-
ande kommun.

Flytta hit
Ansökan om plats kan göras före inflyttning till kommunen. Vid ansökan 
krävs uppvisande av hyres- eller köpekontrakt på bostad eller intyg /
information på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Båstads 
kommun.
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Öppethållande
Förskola och fritidshems öppetider är vardagar mellan 6.30-18.30. 
Helgdagar, jul-, nyår- och midsommarafton är verksamheten 
stängd.
På Östra Karups, Äppelbyns och Skogsbyns förskolor kan öppet-
hållande erbjudas från 6.00.

Under sommaren samordnas verksamheterna inom förskola och 
fritidshem under fyra veckor. Samordning kan även ske under    
perioden 15/12 – 15/1.

Under 6 dagar/år har vi begränsat öppethållande för kompetens-
utveckling för pedagogerna. Vid behov av barnomsorg under dessa 
dagar ska personalen kontaktas senast 3 veckor före aktuell ut-
vecklingsdag. Om behov finns kommer omsorg att anordnas på en 
plats i kommunen.
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Barnets tid i förskola och fritidshem
Barnets tid fastställs utifrån den tid vårdnadshavarna arbetar/       
studerar inklusive resor till och från arbetet/studieorten. Tiden för 
barn med avgiftsfri allmän förskola bestäms av förskolan.

Förskolans tillsynsansvar
Förskolans tillsynsansvar för barnet börjar då vårdnadshavaren 
överlämnar barnet till förskolans/fritidshemmets personal. När 
barnet hämtas av vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen upphör 
förskolans tillsynsansvar. Det är därför viktigt att lämning och hämt-
ning är tydlig med personalen.

Tänk på att meddela personalen om någon annan än barnets vård-
nadshavare ska lämna eller hämta.

Schema
Vid placering lämnas ett grundschema över barnets vistelsetid. Om 
grundschemat är detsamma varje vecka, räcker det att vecka 1 fylls 
i. Vecka 1 måste alltid börja på en måndag och schemat ska lämnas in 
två veckor i förväg. Tillfällig ledighet ska inte fyllas i utan meddelas 
direkt till förskolan eller fritidshemmet.

Vid tillfällig utökning av tid på grund av extra arbete, möte, praktik 
med mera kontaktas personalen på ditt barns avdelning.

Schemaförändringar under perioderna 15/6 - 14/8 samt  15/12 - 
15/1 ska ej registreras på våra E-tjänster.

Barn som bor växelvis hos vårdnadshavarna där båda vårdnads-
havarna behöver barnomsorg måste lämna ett grundschema där 
båda vårdnadshavarnas behov av barnomsorg finns med. OBS! Det 
är vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört som kan lämna ett 
gemensamt grundschema på webben.

Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg eller intyg för 
studier för att styrka behov och tid för barnomsorg.
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Inskolning

Under inskolning ska en vårdnadshavare delta.
Under inskolningen lär barn, vårdnadshavare och pedagoger känna 
varandra och förskolan/fritidshemmet. Inskolningen sker i den 
takt  som vårdnadshavare och barn behöver. Den första veckan är 
avgiftsfri vid första placeringen. 

Arbetssökande
Barn mellan 1 och 5 år har rätt till förskola 15 timmar/ vecka. Rek-
tor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den enskilda försko-
lans förutsättningar. 

Elever på fritidshem har inte rätt att behålla platsen. Det finns 
däremot möjlighet till 6 månaders uppsägningstid från befintlig 
plats. Vistelsetiden under uppsägningstiden görs upp i samråd med 
rektor. Plats erbjuds dock inte under lovdagar och studiedagar.

Föräldraledighet
Vid föräldraledighet har syskon i förskoleålder rätt till förskola 15 
timmar/vecka. Rektor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den 
enskilda förskolans förutsättningar. 
 
Elever i åldern 6-13 år har inte rätt att behålla fritidshemsplatsen om 
föräldrapenning tas ut. Det är vårdnadshavarens skyldighet att säga 
upp platsen. 

Sjukskrivning/sjukersättning
Vid vårdnadshavares sjukskrivning/sjukersättning mindre än 14 da-
gar samråder vårdnadshavaren med avdelningspersonal om barnets 
vistelsetid. 

Vid sjukskrivning/sjukersättning mer än 14 dagar samråder 
vårdnadshavaren med rektor om barnets/elevens vistelsetid.
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Politiskt uppdrag
Vårdnadshavares politiska uppdrag medger rätt till plats i förskola 
och fritidshem.

Samverkan
Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnets fostran och utveck-
ling. Samarbetet mellan vårdnadshavare och personalen är därför en 
självklar del av utbildningen. 
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Allmän förskola
Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän 
förskola från och med höstterminens start det år de fyller 3 år. Den all-
männa förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs 
inom den vanliga förskoleverksamheten. Verksamheten är frivillig – 
benämningen ”allmän” syftar på att alla barn från höstterminens start 
det år de fyller 3 år ska erbjudas 525 avgiftsfria timmar i förskola. Det 
är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivilligt för vård-
nadshavarna att låta barnen delta i verksamheten.

Avgiftsfri allmän förskola
Vårdnadshavare som önskar endast allmän förskola erbjuds avgiftsfri 
allmän förskola. Den  avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 525 tim-
mar/år (motsvarande 15 timmar per vecka) och följer skolans läsårsin-
delning.

• Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag 
och följer skolans läsårstider

• Måltider ingår inte i den avgiftsfria allmänna förskola

Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola görs via 
separat blankett ”Anmälan & Uppsägning avgiftsfri allmän förskola”.  
Anmälan/uppsägning av avgiftsfri allmän förskola börjar gälla 
tidigast 14 dagar från det datum ansökan inkommit till administratör.
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Barnets ledighet och rätt till semester
Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och rekreation 

Uppgifter om schema och eventuell ledighet under sommar och jul 
lämnas in på blankett från respektive förskola.

Vårdnadshavares ledighet
Kommunen är inte skyldig att erbjuda plats i förskola eller fritidshem 
vid vårdnadshavares ledighet.

Barnets frånvaro 
Vid frånvaro på grund av långvarig  sammanhängande sjukdom (över-
stigande 1 månad) medges avgiftsbefrielse för resterande sjukdomstid 
mot uppvisande av läkarintyg.
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Avgifter och taxa
Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det hushåll där 
barnet är folkbokfört och på hur många barn inom familjen som har 
plats inom barnomsorg. Avgiften beräknas på hushållets gemen-
samma inkomst. Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans med 
en person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgiften 
ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande. 

Avgiften betalas från och med det datum platsen blir tillgänglig. Om 
du får plats mitt i månaden behöver du inte betala för hela månaden. 
Du betalar för 12 månader per år. 
 
Ändringar av familjeförhållanden ska omgående meddelas till Barn 
och skola för att korrekt avgift ska kunna debiteras. Ändring träder i 
kraft nästkommande månad.

Barn i förskola och fritidshem debiteras enligt gällande barnomsorgs-
taxa. I Båstads kommun tillämpas maxtaxa oavsett barnets vistelse-
tid. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. 
I de fall ena maken/sambon arbetar utomlands ska dennes inkomst 
också ingå i avgiftsunderlaget.

Lovtillsyn på fritidshem som endast utnyttjas under skollov, debite-
ras per dag enligt gällande taxa. Beställd tid debiteras. Ansökan görs 
via våra E-tjänster. 
 
Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i enskilt driven 
verksamhet. Syskon som har barnomsorg i fristående förskola/fri-
tidshem ska anmälas till kommunen så att rätt avgift kan tillämpas. 
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Vid omprövning av avgiftsbeslutet kan arbetsgivarens uppgifter 
användas som kontroll.  Kommunen har rätt att jämföra uppgiven 
inkomst med skattemyndighetens uppgifter.

Inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i förskola eller fritids-
hem och vid inkomständring. Därefter ska inkomstuppgift lämnas en 
gång/år annars debiteras högsta avgift. Ändring träder i kraft näst-
kommande månad.  

Lägsta avgift som debiteras är 100 kronor/månad/barn.                         
Avgift debiteras 12 månader/år. 
 
Avgiftsreducering för 3, 4 och 5-åringar sker med 30% från septem-
ber till och med maj. Under juni, juli och augusti betalas full avgift 
enligt barnomsorgstaxan. 
 
Dröjsmålsränta debiteras enligt kommunens regler som  grundar sig 
på räntelagen.

 
Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då 
uppsägningen har kommit Båstads kommun tillhanda. Ni har rätt att 
utnyttja platsen under hela uppsägningstiden. Avgift debiteras under 
uppsägningstiden.  

Försäkring
Barn i kommunal förskola och fritidshem är försäkrade under den tid 
de är på förskola/fritidshem. För att ha ett fullgott försäkringsskydd 
bör barnförsäkring tecknas av varje familj.
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Kontakt förskolor 

Skogsbyns förskola, Förslöv

Ängsbyns förskola, Förslöv

Ansvarig rektor

Maria Tobiasson

Telefon 0431-773 32

maria.tobiasson@bastad.se

Äppelbyns förskola, Båstad

Päronbyns förskola, Båstad

Ansvarig rektor

Elisabeth Enoksson

Telefon 0431-772 61

elisabeth.enoksson@bastad.se

Östra Karups förskola 

Malens förskola, Båstad

Ansvarig rektor

Ann Heidenberg

Telefon 0431-772 67

ann.heidenberg@bastad.se

Backabyns förskola, Grevie

Klockarebyns förskola, Västra Karup

Fiskebyns förskola, Torekov

Ansvarig rektor                    

Erika Wingerstad

Telefon 0431-773 59                        

erika.wingerstad@bastad.se
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Kontakt fritidshem

Västra Karups fritidshem

Ansvarig rektor

Peter Dahlberg

Telefon 0431-771 83

peter.dahlberg@bastad.se

Sandlyckeskolans fritidshem Båstad

Ansvarig rektor

Malin Sahlstrand

Telefon 0431-771 90

malin.sahlstrand@bastad.se

Strandängsskolans fritidshem Båstad

Ansvarig rektor

John Brogård

Telefon 0431-777 69

john.brogard@bastad.se

Förslövs fritidshem

Ansvarig rektor

Camilla Persson

Telefon 0431-771 65

camilla.persson@bastad.se

Östra Karups fritidshem

Ansvarig rektor

Susanne Kaczmarek

Telefon 0431-77159

susanne.kazcmarek@bastad.se
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