
 

 

Placeringsgrund, tider och avgifter, förtydligande 

Barns rätt till förskola/pedagogisk omsorg regleras i skollagens 8 kap. 

Placering sker alltid i första hand utifrån 5-7§§. Observera att 

placering enligt 8 kap. 4§ endast tillämpas om inte 5-7§§ är 

tillämpbara. 

Av Skollagen 8 kap. framgår att barn ska erbjudas omsorg enligt nedan: 

§3 Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon 

utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt 

vad som anges i 4-7§§. Förskola behöver dock inte erbjudas under 

kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag 

(2017:1115). 

 

 

§4 Barn ska från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7§§. 

 

Det betyder att: Allmän förskola är AVGIFTSFRI barnomsorg och omfattar 

525 timmar/år. Fördelat på 15 timmar/vecka motsvarar det 35 veckor om 

året. Barn med placeringsgrund allmän förskola följer skolans 

läsårstider och är lediga: 

10 veckor sommarlov 

3 veckor jullov 

1 vecka höstlov 

1 vecka sportlov 

1 vecka påsklov 

+ ev. klämdagar 

Det går inte att köpa sig till omsorg under lovperioderna. 

Vårdnadshavarna har två alternativa tider att välja på: 

Alternativ 1: måndag, tisdag och torsdag kl.9-14 eller 

Alternativ 2: tisdag och torsdag 8-15:30 

 



§5 Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 

studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 

situation i övrigt.  

 

Barnets vistelsetid i omsorgen baseras på vårdnadshavarnas arbetstider 

eller omfattningen på studier. 

Avgift betalas 11 månader/år. 

 

 

6§ Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag 

eller 15 timmar i veckan.  

 

Barnet erbjuds omsorg under lov och klämdagar.  

Vårdnadshavarna har två alternativa tider att välja på: 

Alternativ 1: måndag, tisdag och torsdag kl.9-14 eller 

Alternativ 2: tisdag och torsdag 8-15:30 

Avgift betalas 11 månader/år. 

 

 

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas 
förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling i form av förskola. 

 

Plats i fritidshem erbjuds (i gällande kommuner): 

Skollagen 14 kap. 5§ Skolbarn till och med vårterminen det år de 
fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar. 

Skollagen 14 kap. 6§ Skolbarn till och med vårterminen det år de 
fyller 13 år som är i behov av särskilt stöd.  

Skolbarn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 14 kap. 6 § erbjuds 

plats i fritidshem 15 timmar/vecka under lov. 


