ID nr 314
2015-02-11
Varför ska mitt barn som redan är så lite som 16 timmar per vecka. Vara tvungen och stanna
hemma vecka 8 för att det är sportlov?! De andra barnen som är längre får lov att vara där.
Men inte mitt barn. För en av oss föräldrar är arbetslös? Det är i så fall inte mitt barn som ska
straffas av det. Hon älskar dagis och hade behövt vara mer på dagis men hon får inte! För en
av oss jobbar inte just nu. Varför får de andra barnen vara kvar? Men inte mitt? Hon är ju
redan där så lite.
Linda
Handläggare
Hej Linda
Tack för ditt brev.
Utifrån din beskrivning och dina frågor så uppfattar jag det som att ditt barn trivs i vår
förskoleverksamhet, vilket glädje mig.
Som svar på dina frågor så är Förskolans syfte att möjliggöra för vårdnadshavare att arbeta
eller studera.
Förskola i kommunen anordnas i enlighet med Skollagen och Enligt skollagen har alla barn
rätt att
delta i förskoleverksamhet oavsett familjens situation.
Det barn som då är på förskolan och inte går under skolans läsårstider, har vårdnadshavare
arbete eller studerar. Vistelsetiden på Förskolan styrs av vårdnadshavares arbettiden/
studietiden dvs., omsorgstiden begränsas av arbetstid, studietid och eventuell restid till och
från arbetet.
När det gäller Barn till föräldralediga, arbetslösa och sjukpensionärerhar har man även rätt till
förskola.
Om barnet inte omfattas av ”Allmän förskola” (under 3år) betalar familjen en avgift enligt
maxtaxa och barnet får vara på förskolan hela året.
Men om barnet omfattas av ”allmän förskola”, har familjen en avgiftfri förskola 16 timmar i
veckan, men endast under de läsårsbundna 525 timmarna per år. Det innebär att man följer
skolans läsårstider.
Beslut togs i nämnden 2013-06-17, att utöka visselstiden med 1 timme veckan mer än vad
skollagen säger och att de föreläggs mellan kl 8-12, 4 dagar i veckan, som varje förskolenhet
beslutar vilka dagar det gäller.
Läs gärna mer i vårt regelverk som antagits av utbildningsnämnde och vi som utgår ifrån.
Den finnas att läsa på kommunens hemsida: www.olofstrom.se
Med vänlig hälsning
Michael Henriksson
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