
 

 

Viktiga saker att tänka på vid placering i 
förskola 

 

 Grund för placering 
Förskola erbjuds barn från ett års ålder till 
dess de börjar skolan och under den tid 
som vårdnadshavare/förälder 
arbetar/studerar. Vårdnadshavare som är 
arbetslös eller föräldraledig med syskon 
till placerat barn erbjuds förskola 15 
timmar per vecka. Rektor har rätt att 
begära att vårdnadshavare visar intyg från 
arbetsgivare eller utbildningsanordnare 
för att kunna kontrollera vårdnadshavares 
rätt till plats i förskola och omfattningen 
av placeringstid. 

 

Vad har du för Inkomst? 
Inkomst före skatt anmäls på e-tjänst för 
barnomsorg. Anmäls inte 
inkomstuppgifter räknas avgiften 
automatiskt till maxbelopp.  
För information om skattepliktiga 
inkomster: www.skatteverket.se 
 

Schema är viktigt 
Ditt barns schematider ska du lämna så 
snart placeringen har börjat i appen: IST 
Home Skola. Du loggar in med ditt Bank-
ID*  
*Saknar du Bank-ID ta kontakt med administratör 
för förskola och fritidshem 0472-150 00 

 

Förändring av omsorgstid 
Lämna ändrade schematider i god tid. Vid 
sena förändringar finns ingen garanti för 
att verksamheten kan ta emot ditt barn. 
Har du inte lagt in schematider kan du 
inte räkna med att få lämna ditt barn på 
förskolan. 
 

Förändring av grund för placering 
Om du behöver ändra grund för placering vid 
exempelvis föräldraledighet, ändrad arbets- eller 
studiesituation registreras ändringen i e-tjänst för 
barnomsorg. 

 

  
 Allmän förskola 

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år 
kan barnet gå allmän förskola, som är en 
avgiftsfri del av förskolan. Allmän förskola 
följer skolans läsår och du har inte rätt att 
lämna barnet när skolan har studiedagar eller 
när det är lov. Dagar och tider som allmän 
förskola pågår på bestäms av rektor. 
 

Om du vill byta förskoleplats 
Vill du byta förskola måste en ny ansökan 
göras via e-tjänst för barnomsorg. Ett byte 
sker i mån av plats utan att gå före något 
annat barns rätt till sin placering. 

Byten sker i första hand i augusti. 

 

Meddela alla förändringar 
För att utbildningsförvaltningen ska ha rätt 
information om dig och din familj behöver du 
själv informera om förändringar som 
påverkar placeringen. Exempelvis ändrad 
inkomst, ändrade arbetstider, ändrade 
familjeförhållanden (ny sambo eller om ni 
flyttat ifrån varandra) med mera. Tänk även 
på att kontrollera att dina kontaktuppgifter är 
aktuella. Förändringar registreras i e-tjänst 
för barnomsorg eller i applikationen IST 
Home Skola under Meny -Min Profil. 

 

Vad behöver du göra vid uppsägning 
Uppsägning av barnomsorgsplats görs via e-
tjänst för barnomsorg. 

Uppsägningstiden är 2 månader (1 månad vid 
arbetslöshet) och du betalar avgift under den 
tiden oavsett om barnet är på förskolan eller 
inte men barnet har rätt att använda platsen 
under hela uppsägningstiden. 

 

Kontaktinformation: Vill du ha mer information 
eller har frågor om regler för förskola och 
fritidshem, kontakta administratör på 
utbildningsförvaltningen, telefon 0472-150 00.  

E-tjänst för barnomsorg finns på Alvesta kommuns 
webbplats.

 
 
 
 

  
 

  

http://www.skatteverket.se/

