Fastställda i kommunfullmäktige 2018-03-26 § 68. Gäller fr.o.m. 2018-04-01.

Placeringsföreskrifter
Placeringsföreskrifter för familjedaghem, förskola, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet som har Härryda kommun som huvudman.

Definitioner av begrepp
Syskon
När begreppet syskon används i placeringsföreskrifterna menas de barn som
är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver inte ha samma
vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som bor i
bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den eller de personer som har den juridiska vårdnaden av
ett barn. Det kan vara en eller båda barnets föräldrar eller någon som<
utsetts av domstol till barnets vårdnadshavare.
Förälder
En förälder behöver inte vara barnets vårdnadshavare. När ett barn inte bor
med någon av sina föräldrar likställs den eller de vuxna som bor med barnet
och som ansvarar för barnets dagliga omsorg som barnets föräldrar.
Särskilda skäl
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Begreppet särskilda skäl används i placeringsföreskrifterna då det kan finnas
behov av att göra undantag utifrån ett barns specifika behov. Bedömningen
av ett särskilt skäl ska göras restriktivt och det krävs starka skäl som bygger
på barnets behov. Exempel på särskilda skäl kan vara att barnet har
omfattande medicinska eller psykologiska behov eller att barnet befinner sig
i en svår social situation.
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Rätt till plats
Förskola
Plats på förskola erbjuds från och med att barnet fyller ett år till och med att
barnet börjar i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.
Plats i Härryda kommuns kommunala förskolor erbjuds barn som är
folkbokförda i Härryda kommun. Enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800)
ska även barn som är bosatta i Sverige men som inte är folkförda i landet
erbjudas plats i Härryda kommuns förskolor om barnet stadigvarande vistas
i kommunen.
Enligt 8 kap. 5 § skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas
förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas på kvällar, nätter,
veckoslut eller i samband med större helger.
Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars föräldrar är föräldralediga med ett
annat barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. I Härryda kommun har barn
vars föräldrar är arbetssökande rätt till förskola 20 timmar i veckan.
Barn vars föräldrar inte arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga
erbjuds enligt 8 kap. 7 § skollagen förskola om barnet av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
Beslut om att ett barn ska erbjudas förskola på dessa grunder fattas efter en
särskild ansökan.
Allmän förskola
Alla barn ska från och med höstterminen det år de fyller tre år erbjudas
förskola under minst 525 timmar om året oavsett vad föräldrarna har för
sysselsättning, detta kallas för allmän förskola.
Barn som är folkbokförda i en annan kommun
Barn som är folkbokförda i en annan kommun mottas endast i mån av plats.
Barn som är folkbokförda i en annan kommun ska dock enligt 8 kap. 13 §
skollagen (2010:800) erbjudas plats om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl för att mottas.
Om ett barns vårdnadshavare anser att ett barn har särskilda skäl för att
mottas i Härryda kommuns förskola ska vårdnadshavarna göra en särskild
ansökan om detta. Beslut om ett barn med annan folkbokföringskommun
anses ha särskilda skäl att mottas fattas efter en individuell prövning.
Familjedaghem
Plats i familjedaghem erbjuds från ett års ålder till barn vars föräldrar
arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.
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Om barnets vårdnadshavare önskar familjedaghem ska kommunen så långt
det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola.
Familjedaghem erbjuds i den mån det finns plats.
Plats i Härryda kommuns familjedaghem erbjuds till barn som är
folkbokförda i Härryda kommun. Barn som är folkbokförda i en annan
kommun mottas endast i mån av plats.
Fritidshem
Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola vars
föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande. Fritidshem erbjuds till och
med vårterminen det år eleven fyller 10 år.
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. Fritidshem behöver enligt 14 kap. 8 § skollagen
(2010:800) dock inte erbjudas på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband
med större helger.
Barn till arbetssökande erbjuds fritidshem från skoldagens slut till och med
mellanmålet (ca 15.00).
Barn vars ena förälder är föräldraledig med ett syskon har inte rätt till plats
på fritidshem. Barnet får dock behålla sin plats fram till 30 dagar efter att
syskonet fötts. Barn med föräldrar som inte är sammanboende har rätt till
plats då barnet bor hos den förälder som inte är föräldraledig
Plats i fritidshem ska enligt 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) även erbjudas
om en elev av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av fritidshem. För att en elev ska erbjudas fritidshem på
dessa grunder behöver det göras en särskild ansökan.
En elev som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling i form av fritidshem kan erbjudas fritidshem även efter
vårterminen det år eleven fyller 10 år.
Öppen fritidshemsverksamhet
Öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) erbjuds elever i grundskola från
och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det
år eleven fyller 13 år.
Öppen fritidshemsverksamhet erbjuds på eftermiddagar efter skoldagens
slut. På studiedagar och lov har den öppna fritidshemsverksamheten längre
öppettider.

Ansökan om plats
Förskola och familjedaghem
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Ansökan till Härryda kommuns förskolor och familjedaghem görs via
kommunens e-tjänst. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt.
Ansökan till förskola och familjedaghem kan göras så snart det står klart vid
vilken tidpunkt som barnet har behov av plats. Ködatum räknas dock
tidigast 180 dagar (sex månader) innan önskat placeringsdatum även om
ansökan görs tidigare.
Det önskade placeringsdatumet som anges i ansökan ska vara det datum
som barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska påbörja sin inskolning på
förskolan eller familjedaghemmet.
Om ett barn bor växelvis hos två föräldrar och båda föräldrarna har behov
av en plats för barnet ska föräldrarna ansöka om en gemensam plats. Ett
barn kan inte ha en placering på två olika förskolor eller familjedaghem.
Flytt till Härryda kommun
Vid en planerad flytt till Härryda kommun kan barnets vårdnadshavare
ansöka om plats när det står klart vid vilken tidpunkt och till vilken adress
som flytten ska ske. Barnet ska dock vara folkbokfört i Härryda kommun
vid det datum som barnet påbörjar sin placering.
Barn som är folkbokförda i en annan kommun
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan
ansöka om plats i förskola eller familjedaghem i Härryda kommun. Barn
som är folkbokförda i en annan kommun mottas dock endast i mån av plats.
Fritidshem
Ansökan till fritidshem görs via Härryda kommuns e-tjänster. Ansökan kan
vid behov även göras skriftligt. Ansökan till fritidshem kan göras tidigast
när barnet har fått en bekräftad placering på en av Härryda kommuns
grundskolor.
Barn som är folkbokförda i Härryda kommun och som har plats på
kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem får automatiskt en
plats på fritidshem i samband med att de börjar i förskoleklass, grundskola
eller grundsärskola på en kommunal skola i Härryda kommun. I dessa fall
behöver ingen ansökan om plats till fritidshem göras.
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan
ansökan om fritidshemsplats när barnet har fått en bekräftad placering på en
av Härryda kommuns grundskolor.
Öppen fritidshemsverksamhet
Ansökan till öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) görs via Härryda
kommuns e-tjänster. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt.
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Vid ansökan ska barnets vårdnadshavare ange om barnet ska ha öppen
fritidshemsverksamhet endast på skoldagar eller på skoldagar och lov.

Placering
Förskola och familjedaghem
Barn som har rätt till förskola i Härryda kommun ska få plats på en förskola
inom fyra månader från att barnets vårdnadshavare har gjort en ansökan.
Om barnets vårdnadshavare gör en ansökan mer än fyra månader innan
önskat placeringsdatum ska barnet få plats i samband med det önskade
placeringsdatumet. Plats i familjedaghem erbjuds när det finns lediga
platser.
Vid fler förstahandssökande än antal lediga platser på en förskola eller
familjedaghem har syskon till barn som har en placering på den aktuella
enheten förtur till plats under förutsättning att barn som står före syskonet i
kö kan erbjudas en annan placering. Därefter fördelas platserna efter
ködatum. Ködatumet är samma datum som anmälningsdatumet. Ködatumet
räknas dock tidigast 180 dagar innan önskat placeringsdatum. Då flera barn
har samma ködatum fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn har
förtur framför yngre barn.
Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola eller familjedaghem som
vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas
övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som
vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan
där det finns lediga platser.
Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om
vårdnadshavarna tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en
annan enhet. Byte till förstahandsvalet kan dock endast göras i början av
nästkommande hösttermin. I augusti har barn som vill byta till sitt
förstahandsval förtur över övriga köande barn med undantag från barn som
har ett syskon på den aktuella enheten.
Byte till annan kommunal förskola
Barn som har en plats på en kommunal förskola i Härryda kommun kan
endast byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande
hösttermin.
Tidigare byte till en annan kommunal förskola kan göras vid flytt till en
annan ort i kommunen. Om ett barn anses ha särskilda skäl att byta förskola
kan ett tidigare byte göras efter en individuell prövning.
Plats i en annan kommun
Ett barn som är folkbokförd i Härryda kommun har rätt att gå på en
kommunal förskola i en annan kommun om den andra kommunen anser att
barnet har särskilda skäl för det. Ett barn har alltid rätt att gå på en
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fristående förskola eller familjedaghem oavsett vilken kommun den
fristående verksamheten ligger i.
Flytt till en annan kommun
Vid flytt till en annan kommun i Göteborgsregionens kommunalförbund har
barnet rätt att behålla sin plats i Härryda kommun tills den nya
hemkommunen kan erbjuda barnet plats på förskola.
Vid flytt till en kommun utanför Göteborgsregionens kommunalförbund
krävs det ett avtal mellan Härryda kommun och den nya hemkommunen om
ett barn ska kunna behålla sin plats.
Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet
Elever som har rätt till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet erbjuds plats
på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet på den grundskola som
eleven går på.

Vistelsetid och öppettider
Förskola och familjedaghem
Förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun har öppet på
vardagar mellan 06.00 och 18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika
förskolor och familjedaghem utifrån de tider som barnens vårdnadshavare
har angett att barnen har behov av omsorg.
Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell
prövning.
Vistelsetid och schema
Vistelsetiden för barn som har en förälder som är föräldraledig med ett
annat barn är 15 timmar per vecka. Barnet får dock vistas på förskolan eller
familjedaghemmet under sina ordinarie vistelsetider 30 dagar efter att
syskonet fötts.
Barn till arbetssökande har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet
20 timmar per vecka.
Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan eller
familjedaghemmet under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt
den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina
studier.
Barnets föräldrar ansvarar för att förskolan eller familjedaghemmet har
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem.
Förändringar i barnets vistelsetider som innebär en omfattande utökning av
barnets vistelsetid eller som påverkar enhetens öppettider ska anmälas
senast två veckor innan förändringen ska börja gälla.
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Fritidshem
Fritidshemmen i Härryda kommun har öppet på vardagar mellan 06.00 och
18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika fritidshem utifrån de tider
som barnens vårdnadshavare har angett att barnen har behov av omsorg.
Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell
prövning.
Vistelsetid och schema
Barn till arbetssökande har rätt att vistas på fritidshemmet från skoldagens
slut till och med mellanmålet (ca 15.00).
Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på fritidshemmet
under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt den tid det tar för
föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina studier.
Barnets föräldrar ansvarar för att fritidshemmet har tillgång till ett aktuellt
schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets
vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. Förändringar i barnets
vistelsetider som innebär en omfattande utökning av barnets vistelsetid eller
som påverkar enhetens öppettider ska anmälas senast två veckor innan
förändringen ska börja gälla.
Öppen fritidshemsverksamhet
Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har öppet från
skoldagens slut till 16.30. Under studiedagar, skollov och enstaka lovdagar
är öppettiderna 09.00 till 16.00.
Barnets föräldrar ansvarar för att den öppna fritidshemsverksamheten har
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem.
Sommaröppen verksamhet
Under fyra veckor varje sommar har de ordinarie förskolorna,
familjedaghemmen, fritidshemmen samt den öppna
fritidshemsverksamheten stängt.
De barn som har behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i en
sommaröppen verksamhet någonstans i kommunen.

Uppsägning av plats
Förskola och familjedaghem
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster.
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden
oavsett om barnet är närvarande eller inte.
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Om ett barn är frånvarande från förskolan eller familjedaghemmet i mer än
två månader avslutas barnets placering. Vid särskilda skäl kan ett barn efter
en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger
två månader.
Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp.
Undantag görs för barn som har rätt till allmän förskola och barn som har
behov av särskilt stöd i form av förskola.
Fritidshem
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster.
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden
oavsett om barnet är närvarande eller inte.
Om ett barn är frånvarande från fritidshemmet i mer än två månader
avslutas barnets placering.
Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp.
Undantag görs för barn som har behov av särskilt stöd i form av fritidshem.
Öppen fritidsverksamhet
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster.
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har en terminsavgift som
debiteras en gång i månaden. Uppsägning ska därför göras senast 31
december inför kommande vårtermin och senast 30 juni inför kommande
hösttermin. Om platsen sägs upp mitt under pågående termin ska detta göras
senast 30 september på höstterminen och 31 mars på vårterminen.

