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1. FÖRSKOLA
1.1 Rätt till plats
Barn som är folkbokförda i Trollhättans kommun har från och med ett års ålder till
och med den 30 juni det år barnet börjar förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola rätt till plats i förskola.1 Barn som vistas i Trollhättans kommun och är
asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till plats i förskola på
samma sätt som folkbokförda barn.2
1.2 Rätt till plats i annan kommun
Barn som har särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden har rätt att
gå i kommunal förskola i annan kommun. En kommun får ta emot barn från andra
kommuner även utan att särskilda skäl föreligger, men då har man inte någon rätt till
plats utan det är upp till den mottagande kommunen att besluta. Vårdnadshavare
som önskar barnomsorgsplats i en annan kommun ansöker om plats i den aktuella
kommunen. Hemkommunen ska yttra sig innan den mottagande kommunen kan fatta
beslut om mottagandet.3
1.3 Erbjudande av förskola och omsorgstid
Barn har från och med ett års ålder rätt till förskola i den omfattning det behövs för
föräldrarnas arbete eller studier inklusive restid samt tid för sömn vid nattarbete.4
Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier5. Placeringstiden
bestäms utifrån föräldrarnas gemensamma behov, dock erbjuds minst 15 timmar i
veckan.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets behov.6
Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt har från och med
ett års ålder rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets
behov.7
Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn eller är arbetslösa har
från och med ett års ålder rätt till förskola 15 timmar i veckan.8 För att anses vara
arbetslös ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och även i övrigt uppfylla
kraven på aktivt arbetssökande.
Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till avgiftsfri förskola
omfattande 525 timmar om året (15 timmar i veckan).9 Verksamheten startar den

1

Skollagen 8 kap. 3 §, 29 kap. 2 §, Skolförordningen 14 kap. 1 §.
Skollagen 29 kap. 2 §.
3 Skollagen 8 kap. 13 §.
4 Skollagen 8 kap. 5 §.
55 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
6 Skollagen 8 kap. 7 §.
7 Skollagen 8 kap. 5 §.
8 Skollagen 8 kap. 6 §.
9 Skollagen 8 kap. 4 §.
2
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1 september och slutar den 31 maj och har uppehåll för jullov enligt skolans
läsårstider.
För barn som är placerade 15 timmar per vecka i allmän förskola eller då föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga beslutar förskolechef hur vistelsetiden förläggs utifrån
en professionell bedömning efter det enskilda barnets behov och förskolans
organisatoriska möjligheter.10
Förskola erbjuds inte kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.11
Öppettid för respektive förskola beslutas av förskolechefen med utgångspunkt i
behov av vistelsetid för respektive förskolas barn.12
1.4 Ansökan om plats
Ansökan om plats i kommunala förskolor görs via e-tjänst på Trollhättans Stads
hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett fyra månader innan
önskad placering. Anmälan får skickas in tidigare. I ansökan anges ett förstahandsval
(förskola/område) samt önskat startdatum.
Ansökan om avgiftsfri allmän förskola görs på samma sätt via e-tjänsten eller
ansökningsblankett senast fyra månader innan önskad placering. För barn som
redan har plats i förskola behöver inte göras någon ansökan.
1.5 Placeringsanvisningar – nyplaceringar
Barnet placeras i kö efter ködatum tidigast fyra månader innan plats önskas. Vid lika
ködatum turordnas barnen efter födelsedatum, äldsta barnet kommer först.
Vid placering beaktas föräldrarnas önskemål i första hand. Om förstahandsvalet ej
kan tillgodoses erbjuds placering på förskola med ledig plats så nära barnets hem
som möjligt.13
Förtur kan medges av följande skäl:
1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska skyndsamt erbjudas förskola.14
2. Barn som behöver omplaceras på grund av organisatoriska skäl, t.ex. att den
verksamhet där barnet är placerat upphör ska skyndsamt erbjudas ny plats.15
3. Barn som har syskon har förtur till samma förskola där syskonet är placerat. Som
syskon räknas barn i samma hushåll.
Erbjudande om placering ska besvaras inom tio dagar.
Om erbjuden plats vid önskad enhet eller i närområdet accepteras tas barnet bort
från kön då placeringen påbörjas.

10

Skollagen 2 kap. 10 §.
Skollagen 8 kap. 3 §.
12 Skollagen 2 kap. 10 §.
13 Skollagen 8 kap. 15 §.
14 Skollagen 8 kap. 14 §.
15 Skollagen 8 kap. 12 §.
11
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Om erbjuden plats vid önskad enhet och på erbjudet datum inte accepteras tas
barnet bort ur kön.
Om man erbjuds ett alternativ till förstahandsvalet i närområdet och erbjuden plats
inte accepteras har man rätt att stå kvar i kön med bibehållen plats i väntan på sitt
förstahandsval. I detta fall garanteras inte längre plats inom fyra månader.
Om man erbjuds ett alternativ till förstahandsvalet utanför närområdet har man rätt
att acceptera platsen och stå kvar i kön med bibehållen plats i väntan på sitt
förstahandsval. Plats på förstahandsalternativet garanteras inte.
1.6 Placeringsanvisningar – byte av plats
Ansökan om byte av barnomsorgsplats görs via e-tjänst på Trollhättans Stads
hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett. I ansökan anges till
vilken enhet man vill byta.
Om det finns särskilda skäl, eller om ansökan avser byte från annan verksamhet än
förskola (såsom pedagogisk omsorg) behandlas ansökan enligt anvisningsreglerna
vid nyplaceringar.16 I övriga fall medges byte i mån av plats på önskad förskola. Det
finns inga garantier att man får plats på önskad förskola.

2. PEDAGOGISK OMSORG
2.1 Erbjudande av pedagogisk omsorg och omsorgstid
Kommunen strävar efter att erbjuda plats i pedagogisk omsorg istället för förskola
eller fritidshem om vårdnadshavare önskar det.17 Pedagogisk omsorg kan erbjudas
från och med ett års ålder till och med vårterminen då barnet fyller 13 år i den
omfattning det behövs för föräldrarnas arbete eller studier inklusive restid samt tid för
sömn vid nattarbete.18 Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier19.
Placeringstiden bestäms utifrån föräldrarnas gemensamma behov. För barn 1–5 år
erbjuds minst 15 timmar i veckan.
Barn 1–5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn eller är arbetslösa
erbjuds pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan.20 För att anses vara arbetslös ska
man stå till arbetsmarknadens förfogande och även i övrigt uppfylla kraven på aktivt
arbetssökande.
För barn som är placerade 15 timmar per vecka då föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga beslutar förskolechef hur vistelsetiden förläggs utifrån en professionell
bedömning efter det enskilda barnets behov och den pedagogiska omsorgens
organisatoriska möjligheter.21

16

Skollagen 8 kap. 14 §.
Skollagen 25 kap. 2 §.
18 Skollagen 8 kap. 5 §.
19 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
20 Skollagen 8 kap. 6 §.
21 Skollagen 2 kap. 10 §.
17
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Barn 6–13 år vars vårdnadshavare är arbetslös kan tillfälligt/enstaka dag erbjudas
pedagogisk omsorg på grund av arbetsmarknadsmässiga skäl. Anmälan till
Utbildningsförvaltningen görs senast en vecka innan aktuell dag.
Pedagogisk omsorg erbjuds inte kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större
helger.22 Öppettid för respektive familjedaghem beslutas av förskolechefen med
utgångspunkt i behov av vistelsetid för respektive dagbarnvårdares barn.23
2.2 Ansökan om plats
Ansökan om plats inom kommunal pedagogisk omsorg görs via e-tjänst på
Trollhättans Stads hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett fyra
månader innan önskad placering. Anmälan får skickas in tidigare. I ansökan anges
ett förstahandsval samt önskat startdatum.
2.3 Placeringsanvisningar – nyplaceringar
Barnet placeras i kö efter ködatum tidigast fyra månader innan plats önskas. Vid lika
ködatum turordnas barnen efter födelsedatum, äldsta barnet kommer först.
Vid placering beaktas föräldrarnas önskemål i första hand. Om förstahandsvalet ej
kan tillgodoses erbjuds placering inom pedagogisk omsorg eller på förskola med
ledig plats så nära barnets hem som möjligt.24
Förtur kan medges av följande skäl:
• Barn som har syskon har förtur till samma dagbarnvårdare där syskonet är
placerat. Som syskon räknas barn i samma hushåll.
Erbjudande om placering ska besvaras inom tio dagar. Om erbjuden plats
accepteras tas barnet bort från kön.
Om erbjuden plats hos önskad dagbarnvårdare och på önskat datum inte accepteras
tas barnet bort ur kön.
Om man erbjuds annat ett alternativ än förstahandsvalet och erbjuden plats inte
accepteras har man rätt att stå kvar i kön med bibehållen plats i väntan på sitt
förstahandsval. I detta fall garanteras inte längre plats inom fyra månader.
Plats inom pedagogisk omsorg garanteras inte.
2.4 Placeringsanvisningar – byte av plats
Ansökan om byte av barnomsorgsplats görs via e-tjänst på Trollhättans Stads
hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett. I ansökan anges till
vilken dagbarnvårdare man vill byta.
Byten medges i mån av plats hos önskad dagbarnvårdare. Det finns inga garantier
att man får plats hos önskad dagbarnvårdare.

22

Skollagen 8 kap. 3 §; 14 kap. 8 §.
Skollagen 2 kap. 10 §.
24 Skollagen 8 kap. 15 §.
23
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3. OMSORG UNDER TID DÅ FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM INTE
ERBJUDS
3.1 Erbjudande av omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds
Kommunen strävar efter att erbjuda omsorg under tid då förskola och fritidshem inte
erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt.25 Omsorg på kvällar, nätter och helger kan erbjudas till
barn från ett år till och med 30 juni det år eleven fyller 13 år vid förskolan
Vällingklockan.
3.2 Ansökan om plats
Ansökan om plats inom omsorg på kvällar, nätter och helger görs via e-tjänst på
Trollhättans Stads hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett fyra
månader innan önskad placering. Ansökan får skickas in tidigare. I ansökan anges
ett förstahandsval samt önskat startdatum.
3.3 Placeringsanvisningar
Vid ansökan om omsorg på kvällar, nätter och helger görs en individuell bedömning
utifrån föräldrarnas gemensamma behov och möjligheter att själva ordna omsorgen.
Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds garanteras inte.
Barn 1-5 år beviljas endast en kommunal förskoleplacering. Detta innebär att barn 15 år som beviljas omsorg på kvällar, nätter och helger får även sin förskoleplacering
övrig tid vid förskolan Vällingklockan.
Elever 6-13 år får omsorg på kvällar, nätter och helger vid förskolan Vällingklockan,
övrig tid på fritidshem vid den enhet eleven går i förskoleklass eller skola.

4. FRITIDSHEM
4.1 Rätt till plats
Elever har från och med 1 juli det år man börjar förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år rätt till plats i
fritidshem. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen
fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem.26
Elever som vistas i Trollhättans kommun och är asylsökande eller har tidsbegränsat
uppehållstillstånd har rätt till plats i fritidshem på samma sätt som folkbokförda
elever.27 Elever som går i fristående skola i kommunen som inte erbjuder fritidshem
har rätt till plats i Trollhättans Stads fritidshem.28

25

Skollagen 25 kap. 5 §.
Skollagen 14 kap. 7 §, 29 kap. 2 §, Skolförordningen 14 kap. 1 §.
27 Skollagen 29 kap. 2 §.
28 Skollagen 14 kap. 3 §.
26
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4.2 Erbjudande av fritidshem och omsorgstid
Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år i den omfattning
det behövs för föräldrarnas arbete eller studier inklusive restid samt tid för sömn vid
nattarbete.29 Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier.30
Placeringstiden bestäms utifrån föräldrarnas gemensamma behov.
Elever som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt har rätt till
fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till elevens behov.31
Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
har rätt till fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till elevens behov. 32
Elever kan från och med årskurs 4 erbjudas fritidshemsplats bara under skolloven. I
mån av plats kan även yngre elever erbjudas lovdagsverksamhet.
Elever vars vårdnadshavare är arbetslös kan tillfälligt/enstaka dag erbjudas
fritidshem på grund av arbetsmarknadsmässiga skäl. Anmälan till
Utbildningsförvaltningen görs senast en vecka innan aktuell dag.
Vid permittering, varsel, arbetsbefrielse samt under uppsägningstid från arbete har
elever rätt att ha kvar sin placering med högst 15 timmar i veckan.
Fritidshem erbjuds inte kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. 33
Öppettid för respektive fritidshem beslutas av rektor med utgångspunkt i behov av
vistelsetid för respektive fritidshems elever.34
4.3 Ansökan om plats
Barn som har plats inom kommunal förskola i Trollhättans Stad mer än 15 timmar per
vecka på grund av föräldrars arbete eller studier och som börjar förskoleklass i en
kommunal skola i Trollhättans Stad behöver inte ansöka om plats på fritidshem.
Dessa placeringar övergår till fritidshem vid aktuell skola den 1 juli det år barnet
börjar förskoleklass.
I övriga fall görs ansökan om plats i kommunala fritidshem via e-tjänst på Trollhättans
Stads hemsida www.trollhattan.se alternativt på ansökningsblankett. I ansökan
anges ett förstahandsval och startdatum.
4.4 Placeringsanvisningar
Elever som har haft plats inom kommunal förskola i Trollhättans Stad mer än 15
timmar per vecka på grund av föräldrars arbete eller studier och som börjar
förskoleklass i en kommunal skola i Trollhättans Stad övergår till fritidshem den 1 juli
det år eleven börjar förskoleklass. Eleverna placeras på fritidshem vid den skolenhet
som eleverna kommer börja förskoleklassen.

29

Skollagen 14 kap. 5 §.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
31 Skollagen 14 kap. 5 §.
32 Skollagen 14 kap. 6 §.
33 Skollagen 14 kap. 8 §.
34 Skollagen 2 kap. 10 §.
30
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Övriga elever placeras efter ansökan vid den skolenhet där eleven går i förskoleklass
eller grundskola. Plats ska erbjudas skyndsamt så snart det framkommit att eleven
har behov av plats i fritidshem.

5. UPPSÄGNING AV PLATS
Uppsägning av plats görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida
www.trollhattan.se alternativt på uppsägningsblankett. Uppsägningstiden är två
månader från den dag uppsägningen mottagits av Utbildningsförvaltningen. Avgift
betalas under uppsägningstiden.
Plats som utan skälig anledning inte använts på en månad sägs upp av
förskolechef/rektor med omedelbar verkan. Vid frånvaro med skälig anledning får
plats behållas högst tre månader. Avgift betalas under frånvarotiden.

6. KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR
Information om personalens kompetensutvecklingsdagar lämnas skriftligt senast två
månader i förväg.
Vid personalens kompetensutvecklingsdagar erbjuds alternativ till ordinarie
verksamhet.
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