UTBILDNINGSKONTORET

FAKTA OM FRITIDSHEM HT16/VT17
Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av
dagen som de inte går i skolan. Den erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller
studerar samt till barn som har ett eget behov av verksamheten.
Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets
verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Fritidshemmets personal avgör vilka tider som gäller.
Platsen kan inte nyttjas under sommarsemestern (oftast vecka 28-31), jullovet och under
studiedagar. Avgiften är samma som för en vanlig plats.
Platsgaranti för arbetssökande

Du kan välja att ha en vilande plats, så kallad platsgaranti. Det innebär att ditt barn kan börja
på fritidshemmet med omedelbar verkan, om du börja arbeta eller studera.
Om du är arbetssökande och får ett tillfälligt behov av skolbarnsomsorg på grund av arbete
eller studier betalas avgift enligt fritidshemstaxan beräknad per vecka. Schemat fastställs i en
skriftlig överenskommelse om tillfällig ändring av taxenivån som du lämnar till enheten en
gång i månaden.
Schema + överenskommelse

Den tid som föräldrarna arbetar eller studerar plus restid ligger till grund för barnens närvaro.
Barnens schema fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan förälder och fritidshem. Om
du är noga med att lämna in aktuellt schema underlättar du planeringen, t ex beräkningen av
hur mycket frukost och mellanmål som ska beställas.
Avgift för fritidshemsplats

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet
går. Hushållets inkomst avgör hur mycket du betalar.
FRITIDSHEM

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

ingen avgift

Max

840 kr/mån

420 kr/mån

0 kr/mån

Lovplats

Om du bara har ett omsorgsbehov under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en
lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar platsen ska nyttjas. Du betalar 35
kr per dag du anmält behov av skolbarnsomsorg. Det går inte att växla fram och tillbaka
mellan lovplats och fritidshemsplats.

Har du frågor? Skicka mejl till boplacering.utbildning@norrkoping.se
eller ring 011-15 00 00 och fråga efter placeringshandläggare.

