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DEBITERINGSREGLER
• REGLER FÖR FÖRSKOLA
Plats i förskola erbjuds barn från ett års ålder till dess barnen börjar skolan. Det finns fyra olika grunder för rätt
till plats i förskola.
1. Föräldrar arbetar eller studerar
Barnen får plats i den omfattning som krävs för närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid
nattarbete motiverar. Studerande erbjuds omsorg, förutom tid för föreläsningar, också under studietid i
hemmet under dagtid på vardagar. Omfattningen ställs i relation till studietakten och för studier på heltid kan
en omsorgstid på cirka 40 timmar plus tid för resor vara skälig.
2. Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling
Förskolechef utreder och dokumenterar barnets behov och fattar därefter beslut om eventuell placering,
omfattning och avgift utifrån en fastställd rutin. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller i högst ett år för
att sedan omprövas.
3. Förälder är föräldraledig för annat barn
Placering beslutas av förskolechef på tider som passar verksamheten. Omfattningen är 15 timmar per vecka.
Skogsgrinden erbjuder
9.00 – 14.00 måndag – onsdag, på Skogsgrinden Skene
9.00 – 14.00 tisdag – torsdag, på Skogsgrinden Hajom.
4. Förälder är arbetslös och arbetssökande
Placering sker av förskolechef på tider som passar verksamheten. Omfattningen är 15 timmar per vecka.
Vårdnadshavare som ska på anställningsintervju har rätt att lämna sitt barn.
Skogsgrinden erbjuder
9.00 – 14.00 måndag – onsdag, på Skogsgrinden Skene
9.00 – 14.00 tisdag – torsdag, på Skogsgrinden Hajom.
• FÖRTYDLIGANDEN
Ett barn kan endast ha plats i en förskola. Har barn ett växelvist boende måste vårdnadshavarna enas om
vilken förskola barnet ska gå på.
Ett barn kan bara ha placering utifrån en av de fyra ovanstående placeringsgrunderna. Dock får barn vars
vårdnadshavare är föräldraledig och dessutom arbetar/studerar en plats grundad på arbete eller studier.
Är behovet av omsorg under 15 timmar har barnet ändå rätt till totalt 15 timmar.
Barn till vårdnadshavare som har perioder av längre ledighet har rätt till plats 15 timmar per vecka även de
veckor då omsorgsbehov saknas.
Vid sjukskrivning erbjuder Skogsgrinden, om behov finns, att ha ert/era barn på ordinarie grundschema. Kopia
på sjukintyg från läkare skall då lämnas vid varje ny sjukperiod.
Lämnas inga sjukintyg räknar vi ert behov lika med föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar
per vecka, på de tider som Skogsgrinden erbjuder.
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• ALLMÄN FÖRSKOLA
Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminen det år barnet fyller 3 år med 15 timmar per vecka,
avgiftsfritt vilket motsvarar 525 timmar per år. Placering beslutas av förskolechef på tider som passar
verksamheten.
Skogsgrinden erbjuder
9.00 – 14.00 måndag – onsdag, på Skogsgrinden Skene
9.00 – 14.00 tisdag – torsdag, på Skogsgrinden Hajom.
Barn som har en placering utifrån punkt 1 ovan, arbete eller studier, kompenseras med en lägre avgift från och
med september det år de fyller tre år.
När man har allmän förskola och önskar gå upp tid, ha barnomsorg, får man ställa sig i Skogsgrindens
barnomsorgskö.
• GRUNDSCHEMA
Ett grundschema lämnas till oss på den tid ni önskar ha omsorg per vecka. Grundschemat är det dokument
som debiteringen grundar sig på. Det gäller att den är genomtänkt och stämmer överens med ert behov av
omsorg.
För er som har oregelbundet behov av omsorg, lämnas ett grundschema med en uppskattad omsorgstid. Till
oregelbundet behov av omsorg räknas, ex vikariatsanställning där timmarna per vecka kan ändras mycket.
Ett grundschema för dig med oregelbundet behov av omsorg, skrivs med det genomsnittlig antal timmar per
vecka du uppskattar använda.
Behöver du mer omsorg under en tid, beräknas den genomsnittliga omsorgstiden månadsvis, med
grundschemat som grund.
Debitering sker månadsvis och gäller innevarande månad.
• FÖRÄNDRING I SCHEMAT
Schema för oregelbunden arbetstid, lämnas senast i vecka i förväg. Förändringar i schemat ska alltid lämnas en
vecka i förväg.
Önskas sänkning av omsorgstid, lämnas ett nytt grundschema 1 månad i förväg. Avgift enligt gällande
grundschema uttages 30 dagar efter att det nya, i omsorgstid sänkta grundschemat inkommit.
Önskas höjning av omsorgstid, lämnas ett nytt grundschema omgående. Avgift enligt det nya, utökade
grundschemat uttages fr o m den dag som står att schemat gäller.
Skogsgrinden kan komma att kontrollera vårdnadshavares arbetstider med aktuell arbetsgivare.
• ÖVRIGT
Barn folkbokförda i annan kommun kan erbjudas plats, barn kan dock endast ha förskoleplats i en kommun.
Skogsgrinden stänger för planering och utveckling av verksamheten under högst 2 dagar per termin.
Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna egen omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds omsorg även
dessa dagar.
Skogsgrinden stänger för semester fyra veckor i juli. Under denna tid erbjuds verksamhet på Skogsgrindens
sommaröppna enhet för vårdnadshavare med behov av omsorg.
Adress: Förskolan
I Ur och Skur Skogsgrinden
Backavägen
511 63 SKENE

Postgiro: 62 55 65 - 7
Bankgiro: 5094 – 2796

Tele nr:

0320 – 404 10

www.skogsgrinden.se
info@skogsgrinden.se
• AVGIFT
Avgift debiteras fr.o.m första dag. D.v.s fr.o.m. den dag som står skriven som startdag på grundschemat.
Inskolningen debiteras enligt grundschemat.
Avgiften beräknas med en viss procent av den bruttoinkomst som finns i det hushåll där barnet är folkbokfört.
Maxtaxan som vi följer innebär att avgiften som högst beräknas på en bruttoinkomst på 43.760 kronor.
Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll där barnet vistas. Avgiften beräknas på en ensam vårdnadshavares
inkomst, eller på två gifta eller sammanboende vårdnadshavares inkomster eller familjehemsföräldrar.
Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket
avgift ska fastställas, är bådas inkomst i det hushållet ändå avgiftsgrundande.
Avgiftsgrundande inkomst består av hushållets sammanlagda inkomst. Med avgiftsgrundande inkomst avses,
enligt statsbidragsförordningen för maxtaxa, lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget
tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under
bidragsåret.
• inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
• arvode
• sjukpenning, föräldrapenning
• arbetslöshetsersättning
• utbildningsbidrag (ej CSN)
• vårdbidrag (skattepliktig del)
• familjebidrag i form av familjepenning
• ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
• livränta (skattepliktig
Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan leda till
avstängning.
Som barn 1 i familjen räknas det som är yngst. Man betalar avgift för högst tre barn.
Barn 1-2 år
Procent*

Barn 1
Barn 2
Barn 3

3,00 %
2,00 %
1,00 %

Avgiftstak
1313:875:438:-

Barn 3-5 år som går mer än 15 timmar per vecka

(från september det år barnet fyller 3 år)
Barn 1

Barn 2
Barn 3

Procent*

2,25 %

1,55 %
0,80 %

Avgiftstak

985:-

678:350:-
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Barn 3-5 år som går 0-15 timmar per vecka

(från september det år barnet fyller 3 år)

Procent*
Procent*
Avgiftstak
september-maj juni-augusti

Barn 1 0,00 %

1,50 %

656:-

Barn 2 0,00 %
1,00 %
438:Barn 3 0,00 %
0,50 %
219:* Procent av avgiftsgrundande inkomst
Avgift enligt grundschema uttages så länge platsen är anvisad, således även vid frånvaro på grund av sjukdom,
semester, lovdagar, ferier. Avgift enligt grundschema uttages också vid ”röda” veckodagar och stängda dagar.
Du har BOKAT en omsorgsplats hos Skogsgrinden, som kostar även om barnet/barnen är lediga.
Avgiften för omsorgen följer Marks kommuns barnomsorgstaxa och uttages 12 månader per kalenderår.
Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Skogsgrinden senast den 20:e i aktuell månad, för att
ändring av avgift skall ske.
Är fakturan obetald efter 15 dagar, uttages en avgift för påminnelsefaktura med 50 kr.
Har betalning av faktura ej skett 30 dagar efter förfallodag, äger Skogsgrinden rätt att minska omsorgstiden till
15 tim per vecka, med avgift enligt grundschema, till dess att betalning skett.
Har betalning av faktura ej skett 60 dagar efter förfallodag, äger Skogsgrinden rätt att säga upp omsorgen.
UPPSÄGNING
Om, den av er BOKADE platsen av omsorg eller allmän förskola, ej används utan meddelad orsak under en
månad, och vi ej kommer i kontakt med er via telefon, sms, mail eller post, anser vi att platsen är förbrukad
och uppsagd av er. Vi kommer då att erbjuda den platsen till någon på vår kölista.
Uppsägning av plats pga arbetslöshet, föräldraledighet eller annan orsak skall vara skriftlig. Avgift enligt
grundschema uttages 60 dagar efter att den skriftliga uppsägningen inkommit.
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