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Placering
Antalet platser kan variera utifrån barnens vistelsetider och ålder.
Förskolechef beslutar i samråd med avdelningschef för förskola om antalet platser. Vid placering ska alla alternativ ses över inkluderat sammanboende partners vid två boenden.
Om det inte råder kö till omsorg på obekväm tid vid placeringstillfällena fylls dessa
platser med ordinarie placeringar. Detta justeras vid varje halvårsskifte.

För att erbjudas placering krävs







Båda vårdnadshavare ska ha en situation som innebär behov av omsorg på obekväm tid. Föräldrar med gemensam vårdnad men som bor på olika bostadsadresser i Skövde förväntas att så långt det är möjligt gemensamt lösa omsorgsbehov
på obekväm tid.
Man ska ha behov av att lämna före kl 0600 eller efter kl 19.00 som är den tid
som Skolverket bedömer vara omsorg på obekväm tid.
Ihop med ansökan krävs intyg från arbetsgivare och arbetstidsschema som visar
behovet av omsorg på obekväm tid.
Placering erbjuds inte vid inringning eller timtid, ex sommarjobb. Placering kräver minst förordnande på tre månader.
Folkbokförd i Skövde kommun.

Kö och placeringsregler





Separat kö, omfattas inte av barnomsorgsgarantin.
Vid platsprioritering gäller ordinarie köregler.
Ansökningshandlingar som inkommer mellan placeringstillfällen hanteras om
lediga platser finns.
Enbart placering på denna förskola, man kan inte upprätthålla två platser inom
förskola. För fritidshemmet gäller överflyttning från skola till omsorg efter 17.00.

Vårdnadshavare kan ansöka om kvälls- och nattskjuts.








Vid föräldraledighet upphör placering på kvällstid och man erbjuds då 15 timmar
på samma förskola. Ny ansökan krävs efter föräldraledighet.
Plats på obekväm tid erbjuds inte om en av vårdnadshavare är ledig, sjuk eller
föräldraledig.
Schemaändringar ska vara tillhanda senast 14 dagar innan de ska gälla.
Om man inte nyttjat sin plats obekväm tid under två månaders tid mister man
platsen.
När barnet slutar på förskolan, och om man väljer att övergå till fritidshem, har
man kvar sin plats i kvällsöppen verksamhet men nu som fritidshemsbarn. Ny
ansökan krävs då inte.
Uppsägningstiden av plats är en månad och ska göras skriftligt. Detta gäller oavsett vem som säger upp platsen (vårdnadshavare/verksamhet).
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