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Rätt till utbildning i fritidshem (enligt 14 kap skollagen)
Ansökan om plats på fritidshem
1.

Placering erbjuds så snart det framkommit att eleven har behov av plats på fritidshem.
Schema och inkomstuppgift lämnas före placeringens början samt efter begäran. Dessutom kommer
en årlig kontroll att ske, se KFS nr 35

2.

Elev kan vid behov erbjudas plats på fritidshem om plats finns som en öppen placering utan
inskrivning och gäller för enstaka dagar. Angående avgift , se KFS nr 35. Anmälan om placering
måste göras till fritidshemmet senast två veckor före önskad placeringsdatum

För elev i behov av särskilt stöd gäller följande:
3.

Fritidshem erbjuds om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (14 kap 5 §
skollagen). Rektor beslutar

4.

Fritidshem erbjuds om denne av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av sådan utbildning (14 kap 6 § skollagen). Rektor beslutar

Vid förvärvsarbete/studier
5.

Placering på fritidshem kan erhållas när eleven börjar förskoleklass t o m vårterminen det år eleven
fyller 13 år, och erbjuds av kommunen för tid då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. Som
arbetstid räknas tiden för den av vårdnadshavarna som börjar sist på morgonen och slutar först på
kvällen, samt skälig restid mellan platsen för barntillsynen och arbetsplatsen

Vid arbetssökande
6.

Placeringen får efter dagen för vårdnadshavares arbetslöshet behållas t o m innevarande månads
utgång

Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom
7.

Vid längre sjukskrivning beslutar rektor i samråd med vårdnadshavare om tillsynens omfattning

Vårdnadshavares uppsägning av plats
8.

Om vårdnadshavare vill säga upp elevs plats skall detta ske skriftligt med en uppsägningstid på två
månader. Slutar eleven före uppsägningstidens slut, debiteras ändå normal avgift för hela
uppsägningstiden
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Plats på fritidshem kan sägas upp av kommunen
9.

Om inte avgift för platsen erläggs enligt avgiftsbestämmelserna

10. Om platsen inte utnyttjas enligt de tillsynstider som avtalats

Övrigt
11. Fyra (4) dagar per år är det möjligt att reducera verksamheterna p g a fortbildning för personalen.
Avgiften reduceras ej för dessa dagar. Eleven kan vid dessa tillfällen hänvisas till annat fritidshem
12. Under sommar-/semesterperioden samt vid andra lovtillfällen förekommer sammanslagningar
mellan avdelningar, och även mellan fritidshem/förskolor i kommunen
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