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Allmän förskola 15 tim.
Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskoleverksamhet fr.o.m.
höstterminen (skolstart) det år de fyller tre år, oavsett vårdnadshavarnas
sysselsättning.
Allmän förskola omfattar 525 timmar per år. Det motsvarar 15 timmar i veckan under
skolåret eller i genomsnitt tre timmar per dag under skoldagar. Allmän förskola är
avgiftsfri och omfattar inte verksamhet under skolornas lovdagar.
Vårdnadshavare till barn som omfattas av allmän förskola (3 – 5 år) och som är på
förskolan max 15 tim./vecka betalar ingen avgift.
Om man önskar kan barnet vara 15 tim. även under skolloven och man debiteras då
en avgift – se regler nedan. Anmälan av detta ska göras på särskild blankett och i
god tid. Om detta är aktuellt för Dig och Ditt barn, ber Du personalen om en blankett
som Du fyller i och sedan lämnar till förskolan. Observera att anmälan är bindande.
Blankett för lovvistelse ska vara inlämnad till förskolan minst 3 veckor innan lovet.
Skolårets första lov är ett ”höst-lov” vecka 44. Det följs sedan av jullov, sportlov,
påsklov och sommarlov. Sportlovet är alltid vecka 9, men de övriga loven har olika
datum olika år. Aktuella datum finns på Vallentuna kommuns hemsida
www.vallentuna.se - Förskola och skola/Grundskola/Lov och ledighet.
Utdrag från Vallentuna Kommuns regler och riktlinjer:
3.1.1 Allmän förskola
Allmän förskola omfattar inte verksamhet under skolornas lovdagar. I de fall vårdnadshavare
till 3-5-åringar i allmän förskola önskar och har rätt till omsorg under skollov erbjuds
avgiftsbelagd förskola och vårdnadshavarna debiteras enligt taxa för omsorg mer än 15
timmar per vecka. Kostnaden för ett lov (höstlov, jullov, sportlov och påsklov) blir en
månadsavgift.
3.2 ANMÄLAN AV LOVDAGSOMSORG
Anmälan av särskild lovdagsomsorg ska göras skriftligt på särskild blankett. Anmälan är
bindande. Frånvaro på grund av ledighet eller sjukdom berättigar inte till avgiftsreducering.
Har Du frågor kan Du kontakta Barn- och ungdomsförvaltningen 08-587 850 00

