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Den här skriften innehåller information om regler, rutiner mm och ska ses som en
hjälp för såväl föräldrar som personal för att veta vad som gäller.

Förskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola
Barn ska från och med 1 års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov
på grund av familjens situation i övrigt.
Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för
vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola.
Verksamheten för barn 1-3 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga är
förlagd mellan 08.00 - 11.30.
Allmän förskola för barn 3-5 åringar (from höstterminen barnet fyller tre år) är förlagd
under skoldagar samma tider som för åk 1-3 i skolan.
Förskolan håller normalt öppet från kl 06.30 till kl 18.30.
Närsta förskola har kvälls- och helgöppet.
Schema för barnens vistelse i förskolan lämnas utifrån båda föräldrarnas arbetstid
eller studietid. Till den tiden läggs skälig tid för resor, hämtning och lämning.
Barnets tid skall överensstämma med avtalat schema. Vid tillfälligt behov därutöver
kan barnet tas emot vid enstaka tillfällen i samråd med personalen.
Det är viktigt att alltid meddela förändringar i ditt/dina barns vistelsetid på förskolan.
Förändringar i schemat meddelas skriftligt. Förskolechef beslutar om placeringstiden.
Förskoleplats tillhandahålls under föräldrars semester utifrån att barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt.
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Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid
Haparanda kommun erbjuder förskola på obekväm arbetstid på Närsta förskola
avdelning Kristallen, till barn vars föräldrar har sin arbetstid förlagt på kvällar och
helger. Verksamheten vänder sig till barn i förskola 1-5 år och förskoleklass 6 år.
Särskild utredning görs för skolbarn från 7 år. Rektor ansvarar för utredningen.
Barn till föräldrar som har gemensam vårdnad, vars föräldrar är folkbokförda på olika
adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov på obekväm arbetstid.
Barn har inte rätt till förskola på obekväm arbetstid under föräldrars föräldraledighet,
sjukdom, semester eller annan ledighet.
Verksamheten är stängd julafton, nyårsafton och midsommarafton
Ramtiden är måndag - fredag kl.18.30 – 22.30 lördag och söndag kl.5.30 -22.30.
En särskild ansökan om behov av kväll och helg lämnas in och beslut om placering
sker så snart det finns en plats tillgänglig. Handläggningstiden kan variera beroende
på platstillgång.
Blankett kan hämtas från http://www.haparanda.se
eller från respektive förskola/fritidshem.

Förskoleklass
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Utbildningen i förskoleklassen ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin. Förskoleklass har samma tider som åk 1-3 i skolan
under skoldagar.
Anmälan till förskoleklass sändes ut under januari månad.
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Fritidshem
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som
skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven
och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social
gemenskap.
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov
på grund av familjens situation i övrigt.
Haparanda kommun erbjuder fritidshem till de barn i förskoleklass och skola (upp till
12 år) som har behov av omsorg utöver skoldagen. Nyttjas inte platsen under 1
månad avregistreras eleven, om inte särskilda skäl föreligger. Om nytt behov uppstår
kan en ny ansökan inlämnas. Samma regler gällande placeringsschema och
uppsägning som i förskolan. Schema för elevens vistelse i fritidshemmet lämnas
utifrån båda föräldrarnas arbetstid eller studietid. Till den tiden läggs skälig tid för
resor, hämtning och lämning.
Elevens tid skall överensstämma med avtalat schema. Vid tillfälligt behov därutöver
kan eleven tas emot vid enstaka tillfällen i samråd med personalen.
Det är viktigt att alltid meddela förändringar i ditt/dina barns vistelsetid på
fritidshemmet.
Förändringar i schemat meddelas skriftligt 10 dagar innan behov. Rektor beslutar om
placeringstiden.

Öppethållande under sommar och julhelger.
För att anpassa behovet har färre förskolor/fritids öppet under semesterperioder.
Ansökan om behov av plats på sommarförskola/sommarfritids görs på särskild
ansökan.
Under semesterperioden har Elevens förskola och Gränsskolans fritidshem
sommaröppet.

Stängt för verksamhetsutveckling
Tre dagar per år har förskolorna stängt för personalens kompetensutveckling.
Alternativ placering erbjuds.
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Ansökan
Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola eller fritidshem ska göra en
ansökan. Ansökan om plats i förskola och fritidshem ska ske i god tid på särskild
blankett som kan hämtas från kommunens hemsida www.haparanda.se eller erhållas
från Barn- och ungdomsförvaltningen.
Plats ska enligt skollagen ordnas senast 4 månader efter anmälningsdag men
kommunens ambition är att ordna plats så fort som möjligt.
Har barnet behov av kväll och helgomsorg ska en särskild ansökan göras.
Ansökan lämnas till
Haparanda kommun
Eva Sipola
Elevvägen 4
95395 Nikkala

Köregel
Ködatum är den dag skriftlig ansökan inkommit.
Följande turordning gäller:
Ködatum
Förtur om du bor på området
Syskonförtur
Placering enligt skollagen kap 8 §9
Vid gemensam vårdnad ska, för tilldelning av plats, båda vårdnadshavarna skriftligen
samtycka till ansökan (även om bara en av vårdnadshavarna har sökt om plats) Den
som har ansökt om plats och tackat ja till plats är platsinnehavare.
Uppsägning av plats
Om barnet skall flytta eller sluta meddelas detta till berörd rektor/förskolechef eller
personal på avdelningen.
Blanketter
Blanketter som används är:
Ansökan om plats i förskola/fritidshem
Placeringsschema
Blanketterna kan hämtas från www.haparanda.se eller resp. enhet.
Övrigt
Mer information om förskolor och fritidshem finns på hemsidan www.haparanda.se
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