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Regler, riktlinjer, mm på Solveigs förskolor AB
Allmänt
Förskolorna drivs av Solveigs förskolor AB. Vi följer i stort sett de regler och riktlinjer för
förskolor som finns i Göteborgs Kommun vad gäller avgifter, vistelsetider mm. Den
pedagogiska verksamheten följer mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö-98/10).
Försäkring
Alla barn som är folkbokförda i Göteborgs Kommun är olycksfallsförsäkrade dygnet runt (heltid). Mer
information finns på Göteborg stads hemsida.
Turordning till förskolan
Barn turordnas efter ansökningsdatum. Syskonförtur tillämpas i mån av plats.
Vistelsetider
Förskolan erbjuder förskoleplats i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares
förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.
Vårdnadshavare måste i god tid lämna schema över den tid man önskar omsorg för sitt barn. Om
vårdnadshavares behov av omsorgstid förändras skall schemaändring meddelas skriftligt till
förskolans personal snarast möjligt.
Det nya omsorgsschemat träder i kraft en månad efter meddelad ändring om inte annan
överenskommelse sker.
Vid sjukskrivning av vårdnadshavare ska sjukintyg lämnas till förskolechef.

Barn 0-2 år
Procent av
bruttoinkomst

Barn 3 -5 år *

Högsta avgift,
per månad

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift,
per månad

Barn 1

3,0 %

1362 kr

2,0 %

908 kr

Syskonavgift
Barn 2

2,0 %

908 kr

1,0 %

454 kr

Syskonavgift
Barn 3

1,0 %

454 kr

1,0 %

454 kr

(* Denna taxa gäller fr.o.m. augusti det året barnet fyller tre år.)
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Information om förskole avgiften


Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad
(inkomst före skatt).



Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst uppgår till 43 760 kr per månad. Yngsta barnet
räknas alltid som ”barn 1”. I de fall där barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte
bor samman finns möjlighet till delad faktura.



Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad erhåller
avgiftsfrihet.



För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar/vecka på grund av att vårdnadshavare är
föräldraledig eller arbetssökande debiteras halv avgift.



För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar/vecka på grund av att vårdnadshavare är
föräldraledig eller arbetssökande debiteras ingen avgift under perioden 1 september till
31 maj under juni och augusti debiteras halv avgift.



För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar/vecka på grund av att vårdnadshavare
är arbetssökande debiteras hel avgift.



För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar/vecka på grund av att vårdnadshavare är
arbetssökande debiteras ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni
och augusti månad debiteras hel avgift.



Avgift erläggs under 11 månader per år, juli månad är avgiftsfri. Hushåll som väljer att
vara helt lediga under sommarlov (Grundskolans sommarlov)har betalningsfritt även
under juni och augusti.



Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom erhålls avgiftsbefrielse från och med 22:a
kalenderdagen till och med sjukperiodens utgång. Läkarintyg skall uppvisas för att styrka
sjukfrånvaro.

Rutiner vid betalning
Förskole avgift beräknas utifrån familjens inkomst och barnets vistelsetid. Betalning sker i förskott.
Hel avgift tas ut om barnet börjar före den 15:e i månaden, halv avgift efter den 15:e i månaden.

Obetalda avgifter
Familj som har skuld till förskoleverksamheten erbjuds plats först då skulden reglerats.
Öppettider
Ramtiden för öppethållande är 7-17.30 alla helgfria dagar. Det kan förekomma skillnader utifrån
föräldrars behov av omsorg.
Semesterstängning sommar
Förskolan har stängt fyra veckor under sommaren. Vilka veckor meddelas senast tre månader före
stängning.
Studiedagar
Förskolan har sex studiedagar per år. Studiedagar är till för att planera verksamheten och för att
fortbilda personal.
Vilka studiedagar förskolan har kommer att meddelas minst en månad i förväg.
Föräldraledighet
Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse är omsorgsplats för äldre syskon på förskolan
begränsad till 15 timmar per vecka. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter syskonets
födelse. Kom ihåg att meddela Mia Carlbrand så att er avgift blir rätt.
Arbetssökande
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande, erbjuds begränsad omsorgsplats 15 alt 25 timmar per
vecka. Familjen i samråd med förskolans personal tittar på hur man kan förfoga över dessa timmar.
Uppsägning av plats
Uppsägning av omsorgsplats skall göras skriftligt/per mail direkt till Mia Carlbrand. Uppsägningstiden
är två månader och avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.
Flytt från kommunen
Vid flytt från Göteborgs kommun står förskoleplatsen till förfogande i högst två månader från
folkbokföringsdatum på den nya hemadressen. Under denna tid debiteras avgift som tidigare.
Övrigt
Frågor angående taxor, schema mm kontakta Mia Carlbrand på telefon 0723-252575 . Övriga frågor
kontakta i första hand respektive förskola.

