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Allmän förskola erbjuds alla barn från och
med höstterminen det år de fyller tre år
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Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet. (Lpfö 18)
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Allmän förskola

Vad betalar jag för avgift?

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla
barn har tillgång till den. Den allmänna förskolan syftar till att alla barn ska få pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra sina möjligheter till lärande
och positiv utveckling.

1. Barn som endast har allmän förskola 15 tim/vecka (på en förskola)
• betalar ingen avgift. Barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Tid när allmän förskola erbjuds
Hässleholms kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden
fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i övrigt av förskolan, i samråd med
föräldern. Allmänna förskolan följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är
lediga under skolans lov och studiedagar.

2. Barn som har behov av plats utöver allmän förskola
• betalar lägre avgift under perioden 1/9 - 31/5, se maxtaxa (taxa 2). Om schematimmarna understiger 15 tim/vecka utgår ingen avgift under denna period.
Mellan den 1/6 - 31/8 gäller vanlig taxa, se maxtaxa (taxa 1).
Barn som har en plats (15 tim/vecka) på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet,
har möjlighet att mot avgift utnyttja platsen även under skolans lov och studiedagar.
Avgiften debiteras under perioden 1/6 - 31/8, se maxtaxa (taxa 3).

Hur ansöker jag om allmän förskola?

Vad gäller för mitt barn?
Barn som är hemma
• erbjuds avgiftsfri allmän förskola på en förskola.
Barn som redan har en förskoleplats
• deltar i allmänna förskolans verksamhet på sin egen förskola.
Barn som finns i pedagogisk omsorg (familjedaghem)
• erbjuds plats på en förskola.
Ditt barn erbjuds plats i förskola eftersom allmän förskola inte finns i pedagogisk
omsorg (familjedaghem). Det är olika verksamheter som styrs av olika mål-dokument.
De föräldrar som tackar nej till allmän förskola och väljer att låta barnet vara kvar i
den pedagogiska omsorgen erbjuds samma ekonomiska villkor som gäller för den allmänna förskolan (beslut i Hässleholms Kommunfullmäktige 2002-08-26).
Detta förutsätter att motsvarande reglering av vistelsetider också gäller.

Du som vill ansöka om allmän förskola till ditt barn gör det enklast via e-tjänst på
Hässleholms kommuns webbplats www.hassleholm.se/etjanstforskola eller fyll i
blanketten ” Ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.
Ansökan ska vara Hässleholms kommun tillhanda senast 15/4.
•

Om ditt barn redan har en plats på förskola behöver du inte göra någonting.
OBS! Om du endast önskar allmän förskola (se punkt 1 ovan) måste du
meddela detta genom att lämna ett nytt schema.

•

Om ditt barn har en plats i pedagogisk omsorg och önskar överflyttning till
förskola, fyller du i en ansökan om omplacering. Se info ovan.

Den allmänna förskolan är inte någon
särskild form av förskola. Benämningen
”allmän” syftar på tillgängligheten; alla
har rätt till förskola. En allmän förskola
ska erbjuda pedagogisk stimulans och
gruppgemenskap för alla barn oavsett om
det finns ett tillsynsbehov eller inte.
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