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Regler vid Förskolan Paletten

Namn:

Anmälan
•
•

Anmälan skall göras skriftligt och på särskild blankett från Förskolan Paletten.
Anmälan kan göras när som helst.

Rätt till plats
•
•
•

Barnet ska vara minst ett år och högst sex år.
Barnet ska bo stadigvarande i kommunen.
I vissa fall kan även barn från andra kommuner få plats om föräldrarna söker bidrag i
sin hemkommun och får detta beviljat.

Köplacering
•
•
•

Förskolan Paletten förbehåller sig rätten att placera barn ur kön efter den
gruppkonstellation som föreligger.
Så långt det är möjligt ger vi syskon till redan placerade barn förtur.
I god tid innan önskad placering skickar vi ett brev med om tillgång/ej tillgång på
plats. Vid ett negativt besked ombeds vårdnadshavare att meddela huruvida intresse
finns att kvarstå i kön.

Omsorgstid/ nyttjande
•
•
•
•
•

Vi tar ut högsta intervall i maxtaxan.
Vi tillämpar familjerelaterade scheman
Föräldralediga familjer har rätt till 60 timmars vistelse i månaden på Förskolan. Dessa
timmar kan familjen lägga ut i samråd med personalen.
Föräldralediga timmar får inte sparas för att tas med till nästa månad. Är timmarna
inte förbrukade så fryser de inne.
Vi debiterar avgift 12 mån/året.

Öppethållande
•
•
•

Förskolan är öppen 7.00-17.00 måndag till fredag.
Vi stänger 4 studiedagar om året då oftast i samband med klämdagar och skollov.
Förskolan är semesterstängd under veckorna 28,29,30 samt 23/12 – 30/12. Vi
erbjuder ingen jourförskola.
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Namn:

Uppsägning
•
•
•

Uppsägningstiden är på 60 dagar. Uppsägningen sker skriftligt. Avgift debiteras under
uppsägningstiden.
Vid flytt till annan kommun får platsen behållas högst 2 månader.
Om barnomsorgsavgiften inte betalas förbehåller vi oss rätten att stänga av barnet från
platsen.

Uppsägning pga. obetalda avgifter/ varsel
•
•
•

•

Om barnomsorgsavgiften inte betalas kan platsen sägas upp av Förskolan Paletten.
Varsel sker efter en obetald avgift.
I varslet anges det datum då skulden senast ska betalas för att platsen ska få behållas.
Vidare anges i varslet fr.o.m. vilken dag platsen inte längre står till förfogande i
händelse av att skulden kvarstår.
Om ny betalningsförsummelse inträffar inom ett halvår efter tidigare varsel, utgår
inget nytt varsel innan beslut om uppsägning delges.

Inkomstuppgift
•
•

•
•

•

Uppgift om inkomst ska lämnas till Förskolan Paletten när platsen accepteras.
Inkomstuppgift ska lämnas vid anmodan från Paletten.
Lämnas ej inkomstuppgift, tas avgift ut enligt högsta avgiftsgrundande inkomst.
Föräldrar ska omedelbart lämna uppgift om ändrad inkomst. Avgiften ändras från det
datum inkomständringen anmälts.
Förskolan Paletten har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än
de som legat till grund för avgiften.

Betalningsansvar
•
•
•

Det är barnets vårdnadshavare som har skyldighet att betala avgiften.
Avgiften ska vara betald senast den 30:e i varje månad.
Om avgiften inte betalas i rätt tid tar vi ut påminnelseavgift och lagstadgad
dröjsmålsränta.

Inställd verksamhet
•
•

Vid oförutsedd stängning, exempelvis vid brand, smitta, personalens sjukdom, tar
Förskolan Paletten inte betalt om förskolan varit stängd en hel dag.
När verksamheten varit stängd ersätts inte föräldrarna för eventuella kostnader eller
inkomstbortfall.
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Vi har tagit del och accepterar härmed Förskolan Palettens regler
Vårdnadshavare 1_________________________________________
Vårdnadshavare 2_________________________________________
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