2017-01-02

Välkommen till förskolan
I Ur och Skur Lysmasken!
Här på Lysmasken tar vi emot barn som är i åldern 1-5 år.
Öppettider/vistelsetider




Verksamhetens öppettider är helgfria vardagar mellan 06:30-17:30 för barn med
förvärvsarbetande och studerande föräldrar.
Vistelsetider för barn som endast har allmän förskola är tisdag-torsdag 08:30-13:30.
Vistelsetider för barn som går 30 timmar/dag på grund av att ena vårdnadshavaren är
föräldraledig eller arbetssökande är måndag-fredag 08:30-14:30.

Avvikelser i öppettiderna



Förskolan har semesterstängt vecka 28-31 (samma veckor varje år).
Verksamheten har stängt fyra dagar (2 dagar på våren och 2 dagar på hösten) under
året för att ge utrymme för personalens utbildning samt utvärdering och planering av
verksamheten. Ni meddelas i god tid, dock senast två månader före dessa dagar.

Allmän förskola
För barn i allmän förskola enligt 8 kap 4 § Skollagen betalas ingen avgift. För
förskoleverksamhet därutöver betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under
årets 12 månader. Första månad med reducerad avgift är september månad det år barnet fyller
tre år. Barn i endast allmän förskola följer grundskolans läsår det vill säga att barnet är ledigt
alla skolans lov som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.
Vid arbetslöshet och föräldraledighet
Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats i
förskoleverksamhet 30 timmar i veckan. Om du blir arbetslös eller föräldraledig när du har en
plats för ditt barn i verksamheten ska du anmäla detta till förskolan eftersom det påverkar
vistelsetiden. Den tillåtna vistelsetiden är måndag-fredag 08:30-14:30. Om inkomsten ändras
ska även det anmälas eftersom det kan påverka avgiften.
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Tidsöverenskommelse
I appen TYRA skriver du som förälder in ditt/dina barns vistelsestider. Grunden för
vistelsetiden är föräldrarnas normala arbetstider eller studietider, tid för att lämna och hämta
barnet samt restid till och från arbetet.
Om du är arbetssökande eller föräldraledig blir barnets vistelsetid på förskolan 5 dagar/vecka
klockan 8:30–14:30.
Glöm inte bort att meddela frånvaro
Inför ledighet, större helger och klämdagar ska frånvaro anmälas i god tid till Förskolan. Ni
föräldrar ansvarar för att lägga in ledigheten i appen TYRA. Inför sommarledighet meddelas
frånvaro under mars månad. OBS! Förskolan har semesterstängt vecka 28-31.
Uppsägning av plats
Uppsägning av förskoleplatsen görs skriftligen av vårdnadshavarna, med en uppsägningstid
på 60 kalenderdagar från det att uppsägningen inkommit till Lysmasken.
Uppsägningsblanketten finns att tillgå på hemsidan www.lysmasken.info och på förskolan.
Vid delad plats ansvarar var och en av vårdnadshavarna för att säga upp sin plats.
Betalningsvillkor och kravrutin
Fakturan kommer via mail och betalas av vårdnadshavare, hos vilket barnet är folkbokfört.
Avgiften betalas i förskott, månadsvis, tolv månader per år.
Om du har obetalda avgifter skickas det ut påminnelseavier enligt rutin. Vi distribuerar även
fakturor rörande dröjsmålsränta samt inkassokrav i enlighet med inkassolagen och varsel om
avstängning får du efter 30 dagar från förfallodagen. Avstängning av plats kan ske ca 35
dagar efter erhållet varsel.
Om föräldrar har gemensam vårdnad, men inte bor ihop och barnet bor hos båda, kan delad
plats begäras för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var
och en ansvarar för sin avgift.

2

Avgift
Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas som Barn 1. Det näst yngsta barnet i hushållet
räknas som Barn 2 och så vidare. Från Barn 4 betalas ingen avgift.
Barn 1:

3 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad
dock högst 1 362 kronor/månad

Barn 2:

2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad
dock högst 908 kronor/månad

Barn 3:

1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad
dock högst 454 kronor/månad

Barn 4:

Ingen avgift

Hushåll
Med hushåll avses både ensamstående och makar.
Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster
i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår.
Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomster i inkomstslaget tjänst













Lön och andra ersättningar från anställning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension
Livränta
Föräldrapenning
Sjukpenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
Sjukersättning
Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
Aktivitetsersättning
Familjebidrag i form av familjepenning.
Ersättning från livförsäkringar av typen pensionsförsäkring.
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I den avgiftsgrundande inkomsten ingår även
 Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, dvs. inkomst av näringsverksamhet som
förs ut på deklarationens huvudblankett.
Om hushållsgemenskap råder ska inkomster medräknas från make/sambo som arbetar
utomlands. Sådan inkomst behandlas som om den varit inkomst av tjänst.
Vårdnadshavarna har skyldighet att lämna inkomstuppgift för hushållets avgiftsgrundande
inkomst. Om så inte sker debiteras maximal avgift.
Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) handhas av CSN och skall inte tas upp. Häri
ingår studiehjälp och studiemedel (studielån och studiebidrag).

Avgiftskontroll
I de fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger förskolan rätt att justera och
debitera respektive utbetala avgiften retroaktivt inom 3 år. I avgiftskontrollen jämförs
hushållets uppgivna inkomster per månad med av Skatteverket fastställd årsinkomst delat med
12.
Försäkring
De barn som är inskrivna i verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller under verksamhetstid. Försäkringsbesked finns på www.lysmasken.info.
Vid hämtning av ert barn
Personalen lämnar inte ut ert barn till någon annan än er vårdnadshavare om ni inte innan har
meddelat oss detta.
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