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Köregler inom kommunal förskola, fritidshem samt pedagogisk om-
sorg 
 
1. Förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg 
 
 Förskolan omfattar de barn som har fyllt ett år t.o.m. den 31 juli det år barnet 

fyller sex år. 
 
 Fritidshem omfattar elever fr.o.m. den 1 augusti det år barnet fyller sex år t.o.m. 

vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Eleven ska vara inskriven i förskole-
klass, grundskola eller grundsärskola. 

 
 Pedagogisk omsorg omfattar barn som har fyllt ett år t.o.m. vårterminen då ele-

ven fyller 13 år. 
 
 De lagbestämmelser som styr förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg åter-

finns i 8, 14, 25 kap. Skollagen. 
 
2. Ansökan om plats 
 
 Ansökan om plats görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida 

www.trollhattan.se alternativt på särskild ansökningsblankett. 
 
3. Allmänna villkor för erhållande av plats i förskola, fritidshem och pedago-

gisk omsorg 
 
 Barnet/eleven skall vara 1-13 år. 
 
 Barnet/eleven skall vara folkbokförd i Trollhättans kommun. Vårdnadshavare 

från annan kommun kan också anmäla sitt/sina barn enligt ovan om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden. 

 
 Barn vars vårdnadshavare är folkbokförd i Trollhättans kommun har rätt till plats 

i förskola/pedagogisk omsorg, även då barnet är folkbokfört i annan kommun. 
 
 Placeringen gäller längst t.o.m. juli månad det år barnet fyller 6 år samt att re-

geländringen ska utvärderas/omprövas senast höstterminen 2015. 
 
 
 
 

http://www.trollhattan.se/
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 Omsorgstid 
 
 Vårdnadshavare har rätt att nyttja förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

för sitt barn den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid samt tid 
för sömn vid nattarbete. 

 
 Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. 
 
 Förskolebarn, vars vårdnadshavare arbetar eller studerar erbjuds alltid 15 tim-

mar/vecka i genomsnittlig placeringstid oavsett ett lägre faktiskt placeringsbe-
hov. 

 
 Om placeringstiden ändras kan placeringen omprövas. 
 
4. Erbjudande av förskola  
 
 Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola omfat-

tande 525 timmar om året (15 timmar/vecka). Verksamheten börjar på höstter-
minen den 1 september och slutar på vårterminen den 31 maj, med uppehåll för 
jullov enligt skolans läsårstider. 

 
 Förskola erbjuds fr.o.m. ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn 

till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget be-
hov p.g.a. familjens situation i övrigt. 

 
 Barn (1-5 år) vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga enligt för-

äldraledighetslagen för vård av annat barn erbjuds tre timmar/dag alternativt 15 
timmar/vecka under hela året. Samma rätt har även barn om de av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

 
 Efter dialog med vårdnadshavare och i samråd med sin personal, beslutar för-

skolechef hur vistelsetiden förläggs för barn som är placerade tre timmar per 
dag eller 15 timmar per vecka, utifrån en professionell bedömning efter det en-
skilda barnets behov och förskolans organisatoriska möjligheter. 

 
5. Erbjudande av utbildning (fritidshem) 
 
 Utbildning i fritidshem erbjuds för elever i förskoleklass, grundskola och grund-

särskola i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares för-
värvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov p.g.a. familjens si- 
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 tuation i övrigt. Samma rätt har även elever om de av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. 
 
 Fritidshem erbjuds t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år. 
 
6. Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem 
 
 Pedagogisk omsorg erbjuds, i möjligaste mån, i stället för förskola eller fritids-

hem om barnets vårdnadshavare önskar det. 
 
7. Placeringsanvisningar; förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
 Ansökan registreras hos Utbildningsförvaltningen. Barnet placeras i kö efter 

ködatum tidigast 4 månader innan plats önskas. Anmälan tas med fördel emot 
tidigare. 

 
 Vid lika ködatum och köbildning turordnas barnen efter födelsedatum; äldsta 

barnet kommer först. 
 
 Vid placering beaktas vårdnadshavarnas önskemål i första hand. Om detta ej 

kan tillgodoses placeras barnet främst i det skolområde som barnet bor i (Väst-
ra skolområdet, Centrala skolområdet, Östra skolområdet och Södra skolområ-
det). 

 
 I augusti, eller i samband med 6-åringarnas övergång till förskoleklass/fritids- 
 hem, blir även de barn som kvarstår i kön till förstahandsvalet (bruttokön) aktu-

ella för eventuella lediga platser. Om erbjudandet inte accepteras avregistreras 
den sökande. Ny anmälan måste göras. 

 
 Nyplacering går före omplacering övrig tid på året. 
 
 Förtur kan medges av följande skäl: 
 

1. Till barn som är placerade i pedagogisk omsorg om dagbarnvårdaren slutar 
sin anställning eller om förskolan läggs ner. 

2. Till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola. 

3. Till barn vars förälder är ensamstående 
4. Till syskons förskola/pedagogisk omsorg, alternativt förstahandsval.  

 
 

 



 

Dokumentbeteckning 
Köregler inom kommunal försko-
la, fritidshem samt pedagogisk 
omsorg 

Dnr 
UN 2012/53-630 
 

Antaget av/Ansvarig 
Utbildningsnämnden den 26 
november 2013, § 132 

Handläggare/Förvaltning 
Utbildningsförvaltningen 

Gäller fr.o.m. 2013-11-26 
Ersätter 
2012-08-24 

 
 

8. Uppsägning av plats 
 

Platsen/abonnemanget inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg sägs 
upp skriftligt. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen 
mottagits av Utbildningsförvaltningen. 
 
För barn i åldern 6-12 år. 
 
Vid uppsägning av plats p.g.a. att vårdnadshavare blir arbetslös ska uppsäg-
ning inlämnas senast två månader innan sista anställningsdag. 
 
Vid permittering, varsel, arbetsbefrielse samt under uppsägningstid från arbete 
har vårdnadshavare rätt att kvarstå med ordinarie registrerad schematid för 
barnet, dock högst 15 timmar i snitt per vecka. 
 
Vårdnadshavare som är arbetslös kan tillfälligt/enstaka dag nyttja fritidshem, 
pedagogisk omsorg för sitt barn p.g.a. arbetsmarknadsmässiga skäl. 
 
Anmälan till Utbildningsförvaltningen bör ske senast en vecka innan aktuell dag. 
 

9. Kompetensutvecklingsdagar 
 

Information om personalens kompetensutvecklingsdagar lämnas skriftligt se-
nast två månader i förväg. 
Vid personalens kompetensutvecklingsdagar erbjuds alternativ till ordinarie 
verksamhet. 
_______________________________________________________________ 


