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Bilaga till Regler och av-

gift för barnomsorg beslutade av barn- och 

utbildningsnämnden 2015-03-11 

Reviderade 2016-04-29 

 

Regler för barnomsorg på tider när andra för-

skolor och fritidshem är stängda.  
Marks kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på Assbergs för-

skola. Med obekväm tid menar vi de tider då övriga förskolor och fritidshem är 

stängda. Från cirka 18.30 – 6.00 och dagtid på helger. Förskolebarn, 1-5 år, har 

normalt hela sin placering på Assbergs förskola. Medan fritidshemsbarn kan ha 

plats på både sin skolas fritidshem och på Assbergs förskola. Verksamheten hål-

ler stängt julafton och juldagen. 

Rätt att söka plats på obekväm arbetstid! 

Verksamheten är till för ensamstående vårdnadshavare, och för sammanboende 

vårdnadshavare eller varaktigt sammanboende med ordinarie arbetstider för-

lagda till kvällar, nätter eller helger. Med sammanboende menas de som är folk-

bokförda på samma adress.  

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från vårdnadshava-

rens arbetsgivare. Behovet av omsorg under tid då vanlig förskola och fritidshem 

inte erbjuds ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande, minst 2 till-

fällen per månad. 

Omprövning av behovet sker årligen, inför höstterminen. Förnyat arbetsgivarin-

tyg lämnas och behovsblankett lämnas till kommunen.  

Vårdnadshavaren ska även ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider. 

För att få plats måste ditt barn vara folkbokfört i Mark. 

Köregler för omsorg på obekväm tid 

Vi har en kommungemensam kö. 

Vi erbjuder barn plats i följande turordning: 

1. Syskonförtur: Syskon till barn som redan har en placering på obekväm ar-

betstid på avdelningen går före i kön. 

2. Kötid: Barn med längst kötid erbjuds plats först. 

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen. 

Föräldrar ansöker om plats via e-tjänsterna eller särskild blankett på kommu-

nens hemsida www.mark.se/bowebb  

Särskilt beslut fattas vilket grundar sig på anställningsbevis och arbetsti-

der/schema vilka ska styrkas av arbetsgivaren och behovsblankett. Dessa doku-

ment mailas till nattis@mark.se i samband med ansökan. 

3. Förskolechef kan frångå turordningen i kön för att fylla luckor i verksamhetens 

schema som inte utnyttjas fullt ut. 

http://www.mark.se/bowebb
mailto:nattis@mark.se
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Vistelsetider och inskolning 

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet 

är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksam-

heten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn 

motsvarande 8 timmar. 

Vid schemaändringar ska vårdnadshavare meddela detta 30 dagar innan för att 

vara garanterad omsorg. Undantag kan göras på grund av vårdnadshavarens ar-

betsvillkor. 

Vid föräldraledighet och vid arbetslöshet får plats behållas om det bedöms att 

förälder kan återgå i tjänst eller få nytt arbete där behov finns av omsorg på 

obekväm tid. Förskolebarn får placering på dagtid 15 timmar per vecka. 

Barn kan hämtas senast klockan 22.00 och lämnas tidigast klockan 5.00. 

Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i verksamheten är 

tre dygn, (så lång tid är olämplig för ett litet barn). Bedömning görs av förskole-

chef. Barnet ska ha minst två dygn sammanhängande ledighet per vecka. 

Barn som ska ha omsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar i 

verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal. 

Vid sjukdom 

Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt 

barn så snart som möjligt. Inga sjuka barn vårdas på förskolan. 

Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under kvällar, 

nätter och helger. 

Avgifter 

Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler. Vi tar endast ut en avgift även 

om barnet har två placeringar, en placering på Assbergs förskola på obekväm tid 

och en på fritidshemmet. 

Övrigt 

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin 

ordinarie dagplacering men föräldrarna har möjlighet att ställa barnet i kö för 

omplacering till en annan förskola. När det gäller fritidsbarnen säger föräldrarna 

upp platsen skriftligt från denna omsorg. 

Verksamheten har två månaders uppsägningstid. 

Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt 

kvar sin placering med obekväm arbetstid på avdelningen. 

Vi erbjuder fritidsbarnen skolskjuts till och från skolan eller ordinarie fritidshem 

efter beslut i samband med placeringen eller den årliga förnyelsen. 


