Riktlinjer för barnomsorg
på obekväm tid

2014-02-19

Riktlinjer och regler för barnomsorg inom förskola och
fritidshem
Du som har barn mellan 1–12 år och har schemalagd arbetstid före eller efter
den vanliga barnomsorgens öppettider, kl. 06.30–18.30, kan få barnomsorg på
obekväm tid.
Verksamheten bedrivs på en avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik.
Om du behöver barnomsorg på obekväm tid måste du ansöka om omplacering
från nuvarande förskoleavdelning eller dagbarnvårdare.
Föräldrar till barn som går på fritids kan också ta del av verksamheten om
barnen är placerade på Nyhedsskolan.

Ansökan görs senast 15 mars
Öppettider är måndag–fredag mellan kl. 05–23.
Barnomsorg erbjuds inte på lördagar, söndagar, heldagsaftnar och helgdagar.
Barnomsorg på obekväm tid beviljas inte vid föräldraledighet, sjukdom,
semester eller annan ledighet.
Hur ansöker jag?
• Ansökan gör du på en särskild blankett, ”Barnomsorg på obekväm tid”.
Blanketten kan skrivas ut från kommunens webbplats eller hämtas på
ditt barns förskola/fritids/skola. Blanketten kan även beställas på barnoch utbildningskontoret.
• Till ansökan ska du bifoga ett schema för behovet av barnomsorg och ett
arbetsschema från din arbetsgivare som styrker ditt behov.
• Behovet av omsorg före eller efter den vanliga barnomsorgens
öppettider, ska omfatta en period av minst tre månader. En individuell
behovsprövning görs vid din ansökan.
• Omplaceringar görs varje år i augusti eller tidigare i mån av plats.
Ändrade tider
Om ditt arbetsschema ändras ska det meddelas 14 dagar i förväg.
Vi omprövar behovet av barnomsorg på obekväm tid varje halvår genom styrkt
arbetsschema från din arbetsgivare.
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Avgift
Avgiften för barnomsorg på obekväm tid debiteras enligt gällande regler för
maxtaxa.
Säga upp och avsluta plats
Du har 1 månads uppsägningstid. Uppsägningen ska göras skriftligt och räknas
från den dagen blanketten kommer till barn- och utbildningskontoret.
För mer information
Västra förskoleområdet
Förskolechef Christina E. Nordqvist, 0248-70 553
Centrala förskoleområdet
Förskolechef Mia Ivarsson, 0248-70 313
Norra förskoleområdet
Förskolechef Karin Klingvall, 0248-70 222
Barnomsorgsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 334
Nyhedsskolan och Söderås skola
Rektor Jenny Sandelin, 0248-70 177
Vikarbyns och Sätra skola
Rektor Megh Tomt Andersson, 0248-70 551
Furudals skola
Rektor Lotten Kluck, 0248-70 359
Boda och Ingels skola
Rektor Olle Rönnols, 0248-70 569

