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Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016.
Dokumentet ersätter tidigare tillämpningsföreskrifter från 2010.
Riktlinjerna beskriver vad kommunen erbjuder, samt de vilka regler och avgifter
som gäller.
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Fritidshem
Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Plats erbjuds
till barn vars föräldrar arbetar eller studerar under den tid av dagen som barnen
inte går i skolan.
Undervisningen i fritidshemmet är att komplettera utbildningen i förskoleklassen
och skolan. Fritidshemmet ska enligt skollagen och läroplanen stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Undervisningen i
fritidshemmet syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära
tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. Utbildningen ska utgå
från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.
För 10–12-åringar finns det även öppen verksamhet på fritidsgårdarna samt vissa
skolor.
Fristående skolor
Fristående skolors fritidshem drivs inte av kommunen. Om du vill ha en plats hos
dem söker du på resp. skola.
Öppettider
Fritidshemmet har en ramtid för öppethållande: vardagar 06.15 – 18.30.
Öppettiderna kan variera mellan enheterna beroende på familjernas tillsynsbehov.

Fritidshem har fyra planeringsdagar per år för kompetensutveckling. Datum för
dagarna beslutas normalt i augusti. Under sommarledigheter och vid jul- och
nyårshelgerna då många barn är lediga kan verksamheten samordnas. Det kan
innebära att ditt barn får vara på ett annat fritidshem. Rektor ansvarar för att
barnens omsorgsbehov alltid tillgodoses vilket kan ske i samverkan över
geografiska områden.
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. Rektorn 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, 2 % av
hushållets totala inkomst.
Platsgaranti för arbetssökande
Du kan välja att ha en vilande plats, så kallad platsgaranti. Det innebär att ditt
barn kan börja på fritidshemmet omedelbart, om du börjar 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.
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Du som förälder anmäler på kommunens e-tjänst, norrkoping.se, den typ av plats
du ska ha för den veckan. Schemat för arbetstiderna lämnas in till fritidshemmet.
Lovplats
Om du bara har ett omsorgsbehov under skolans lov och studiedagar kan ditt barn
ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du 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. Om du ska byta till
lovplats ska det ske med två månaders varsel.
10-12 årsverksamhet
Då barnen börjar i åk 4 finns möjlighet att besöka den öppna 10–12årsverksamheten som finns på fritidsgårdarna och på några skolor. Mellanmål
finns till självkostnadspris och även lunch serveras på lovdagar. Det finns också
möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om en inskriven plats till 10–12årsverksamheten. Av blanketten framgår var den ska lämnas.
Plats som särskilt stöd
Enligt skollagen erbjuder vi plats till elever som har ett eget behov på grund av
familjens situation eller som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling i form av förskola/fritidshem.
För att få en sådan plats anmäler rektor behovet för särskild prövning och ett
beslut fattas av verksamhetschef för kommunala skolor och sakkunnig för
fristående skolor.
Nattomsorg
Nattomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på
kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sitt
fritidshem under dagtid och kommer sedan till nattomsorgen när den
verksamheten har stängt för dagen. Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa
skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen
barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller
skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.
Ansökan om nattöppen barnomsorg gör du i e-tjänsten på norrkoping.se
Rätt till plats
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får havandeskapspenning eller uppbär sjukoch aktivitetsersättning kan behålla sin plats till fritidshem efter beslut från rektor.
Ansökan till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
Det år barnet fyller 6 år erbjuds det att delta i förskoleklass från augusti månad.
Förskoleklassen är avgiftsfri och finns på samtliga grundskolor med årskurs f-3.
Om man har tillsynsbehov utöver tiden i förskoleklass ska man ansöka om plats
på fritidshemmet via kommunens e-tjänst, norrkoping.se.
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Har barnet haft en plats i förskola avslutas den automatiskt den 31 juli, utan att
platsen behöver sägas upp.
Fritidshem om man har skolskjuts i förskoleklass
På vissa skolor har man valt att samordna skolskjutsen för förskoleklass och
övriga årskurser. Det innebär att de barn i förskoleklass som inte har behov av
fritidshem, utan bara väntar på skolskjuts har rätt till fritidshemmets verksamhet
utan kostnad. Ansökan sker hos rektor.
Skyddade uppgifter
Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du ta
direktkontakt med placeringshandläggarna när du ansöker. Ring kommunens
växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Närvarotid och schema
Alla barn med plats i fritidshem ska ha ett grundschema som lämnas till
fritidshemmet. Schemablankett finns på norrkoping.se.
Grund för placering:

Närvarotid:

Arbetande och studerande

Arbetstid eller studietid samt tillhörande
restid är barnets närvarotid.

Arbetssökande och föräldralediga

Barnet får vara på fritidshemmet upp till
8 timmar/vecka. Rektor beslutar om vilka
dagar och tider som kan gälla. Du kan
även välja platsgaranti vilket innebär att
platsen är vilande tills du behöver den.

Lovplats

Platsen utnyttjas under skolans lov och
studiedagar och man betalar för de dagar
man anmält.

Förändring av närvarotid
Tillfällig ändring av schema

Prata med personalen.

Ändring av grundschema

Lämna in nytt grundschema i så god tid
som möjligt om du ska förändra din
arbetstid eller din studietid.

Föräldraledighet

Anmäl minst två månader i förväg om du
ska vara föräldraledig. När du ska börja
arbeta eller studera igen ska du anmäla
även den förändringen två månader innan
i vår e-tjänst.
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Sluta arbeta, bli arbetssökande

Anmäl ändringen så snart du kan i etjänsten.

Semester

När du själv har semester ska ditt barn
inte vara i verksamheten. Inför
semesterperioden ska du lämna uppgift
till fritidshemmet om hur ditt behov ser
ut. Det är en viktig information då den är
underlag för chefens planering av
bemanningen under sommaren.

Frånvaro

Om ditt barn är frånvarande ska det
meddelas. Om barnet varit borta en
månad och du inte hört av dig, förlorar du
din plats på fritidshemmet.

Byte av skola
Om du har önskemål om att byta skola sker ansökan direkt på
http://www.norrkoping.se/skola-forskola/grundskola/byte-av-grundskola/
Ange fortsatt behov av fritidshem på blanketten.
Uppsägning av plats
Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på
fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får
sedan betala avgift i två månader från det datumet. Om du säger upp din plats,
men tackar ja till en ny placering inom de närmaste tre månaderna får du betala
avgiften för hela den mellanliggande tiden.
När ditt barn slutar årskurs 3 upphör fritidshemsplatsen automatiskt den 31 juli,
du behöver inte säga upp den själv. Önskar du sluta tidigare anmäler du det på vår
e-tjänst.

Avgift för plats i fritidshem
Inkomsten avgör avgiften
För barn i förskoleklass som är inskrivna på fritidshem betalas avgift utefter den
typ av plats man har registrerat.
Det finns bara en taxa för fritidshem. Hushållets inkomst avgör hur mycket du
betalar. Hushållets samlade inkomst per månad före skatt avgör hur stor avgiften
blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med
gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Även om
din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas
med.
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Syskonrabatt
Om du har flera barn placerade i förskola och fritidshem betalar du den högsta
avgiften för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre, se tabell.
För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls. Barn som är skrivna i samma
hushåll räknas som syskon.
Barn både i kommunal och fristående verksamhet
Familjer kan ha placeringar i både kommunal och fristående förskoleverksamhet
eller skolbarnsomsorg. Syskonrabatten gäller även där.
Maxtaxa
För att få stadsbidrag följer kommunen förordningen om maxtaxa. Skolverket
fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När
Skolverket justerar beloppet, följer kommunen efter och den högsta avgift vi får ta
ut ändras. Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.
Från den 1 januari 2017 är inkomsttaket 45 390 kr per månad. Har hushållet en
högre sammanlagd inkomst blir avgiften max 908 kr per månad för en plats på
fritidshem.

Avgifter för fritidshem enligt maxtaxa
Avgift för arbetande och studerande
Avgiften är oberoende av närvarotiden.

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

Ålder 6 - 9 år
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
1 % av inkomsten
ingen avgift

Maxbelopp
max 908 kr
max 454 kr
max 454 kr

Avgift för arbetssökande och föräldralediga
Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha en
plats i fritidshem. Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha
en plats.
Vad är avgiftsgrundande inkomst?
Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för t ex
•

Lön

•

Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning
och traktamente)

•

Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
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•

Föräldrapenning

•

Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)

•

Livränta (den skattepliktiga delen)

•

Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till
exempel a-kassa

•

Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring

•

Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning, 60 procent av beloppet

•

Familjehemsersättning, arvodesdelen

•

Skattepliktiga naturaförmåner

•

Konfliktersättning

•

Utbildningsbidrag för doktorander

•

CSN * 1

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte
•

Underhållsbidrag, underhållsstöd

•

Allmänt barnbidrag

•

Statligt studiestöd

•

Bostadsbidrag

•

Handikappersättning

•

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

•

Kommunalt vårdnadsbidrag

•

Etableringsersättning

•

Ersättning från Migrationsverket

•

CSN * 2

Anmäla ändrad inkomst
Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets
avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret.
Anmälan om inkomst ska göras:

1

•

När barnet börjar i barnomsorgen

•

När hushållets inkomst ändras

De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag.
Kontakta CSN om du är osäker på om din ersättning är skattegrundande.
2
De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag.
Kontakta CSN om du är osäker på om din ersättning är skattegrundande.
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•

När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation

•

Efter begäran från kommunen

Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det
näst yngsta som barn nummer två och så vidare. Hushållets skattegrundande
inkomst är före skatt.
Du anmäler ändrad inkomst i vår e-tjänst på www.norrkoping.se. Om du inte
anger någon inkomst, får du en räkning som utgår från maxtaxans högsta avgift.
Delad faktura
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är
tillsammans ansvariga för avgiften om båda utnyttjar platsen. F o m 160101 är det
obligatoriskt att ha delad faktura. Vårdnadshavarna ansöker om delad faktura när
man meddelat folkbokföringen att man bor på skilda adresser. Den delade
fakturan startar från nästkommande månad.
Betalning hela året
Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats på
fritidshemmet.
Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt samt vid personalens
planeringsdagar.
Räkning
Räkningen kommer från kommunen omkring den 20:e varje månad och ska vara
betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för innevarande månad.
Du kan ansöka om Autogiro via e-tjänst på kommunens hemsida. Vill du ha efaktura kontaktar du din bank.

Avgiftskontroll
Norrköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som
betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild
räkning att betala.
Ingen plats vid skuld
Om du har en skuld till kommunen som gäller obetalda barnomsorgsavgifter får
du ingen plats på fritidshemmet. Det gäller tills du startar att betala på en
avbetalningsplan och betalar aktuell räkning.
Obetalda avgifter ger avstängning
Föräldrar stängs av från heltidsplats på fritidshemmet om avgiften inte betalats
trots påminnelse. Om man inte kan betala hela fakturan på en gång kan man
ansöka om anstånd. Anstånd kan man få upp till max ett år från fakturadatumet.

