Allmän förskola
Information om tider och förutsättningar för allmän förskola och för
barn till arbetslösa eller föräldralediga
Alla barn ska enligt lag, erbjudas plats i förskola, med en minsta vistelsetid på 525 timmar per
år, från och med augusti det år de fyller 3 år, s.k. allmän förskola.
På Bergsgårdens Förskola ingår denna verksamhet i den vanliga förskoleverksamheten och
bedrivs under 15 timmar per vecka, tisdagar, onsdagar och torsdagar, inom gränsen 8.30 14.00, max 5 timmar per dag, med lediga skollov.
Detta blir 15 tim * ca 37 veckor = 555 timmar
Verksamheten för allmän förskola är avgiftsfri under dessa 15 timmar. För dem som arbetar
eller studerar och har behov av mer tid, så betalar man en reducerad föräldraavgift. Om det
skulle uppstå ett behov av att vara på förskolan under skollov ska föräldraavgift för hel månad
betalas. Som behov accepteras endast att förälder/-ar arbetar eller studerar.
Den allmänna förskolan är ett erbjudande och inte obligatorisk; man får gärna fortsätta att ha
lediga dagar tillsammans med sina barn. Bergsgårdens förskola vill uppmuntra föräldrar att
vara hemma med sina barn, men om man som förälder är ledig någon av dagarna tisdag,
onsdag och torsdag har barn över 3 år rätt att vara på förskolan under tiden för allmän
förskola.
Även alla barn under 3 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn,
har rätt att vara på förskolan 15 timmar/vecka. På Bergsgårdens förskola får dessa barn vara
på förskolan under samma tider som den allmäna förskolan, d.v.s. tisdagar, onsdagar och
torsdagar, inom gränsen 8.30 - 14.00, max 5 timmar per dag. Dessa barn betalar för sin
förskoleplats och får även delta i verksamheten under skollov.
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