Regler gällande barnets vistelsetider i pedagogisk omsorg hos oss på Ekolek.
Barnomsorg är en skattefinansierad tjänst vars omfattning regleras i skollagen.
Barnomsorgstid ska enligt skollagen erbjudas i den omfattning som behövs för att förälder ska kunna utföra
yrkesarbete eller studier. Barnomsorgstid kan också erbjudas baserat på barnets behov utifrån familjens
situation i övrigt. Alla barn har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan för att fylla barnets eget behov av
pedagogisk stimulans.
Barnet erbjuds omsorg när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar (plus skälig restid.) När
förvärvsarbetet avslutas för dagen ska barnet hämtas från omsorgen utan fördröjning. Den förälder som arbetar
natt får ha barnet placerat dagen efter ett arbetspass så länge normal dygnsvila kräver, (max. 8 timmar) Om
behov finns kan vistelsetid efter överenskommelse erbjudas motsvarande en halv dag (max 4 timmar) innan
kvälls/nattarbete påbörjas. Med nattarbete avses att du som vårdnadshavare helt förlorar din nattsömn.
Vid studier: Vid heltidsstudier erbjuds omsorg upp till 8 timmar/dag. Vid halvtidsstudier upp till 4
timmar/dag. Det är inte möjligt att förlägga tiderna på annat sätt än ovan sagt oavsett om studier kombineras
med förvärvsarbete. När studierna avslutas för dagen ska barnet hämtas från omsorgen utan fördröjning.
Regler gällande vistelsetider för barn inskrivna i vår verksamhet, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller
föräldralediga för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen har möjlighet till barnomsorg max 15
timmar/vecka.
Vid föräldraledighet: den begränsade vistelsetiden träder i kraft 10 dagar efter syskons födelse.
Omsorgstid upp till 15 timmar/vecka är avgiftsfri för barn från och med höstterminen det året barnet fyller tre
år och tiden är förlagd till: måndag, tisdag och torsdag 9-14 alternativt tisdag och torsdag 8-15:30.
OBSERVERA. Det är inte tillåtet att använda barnomsorgstid till att uträtta privata ärenden av något slag,
oavsett vilken schematid som i förväg rapporterats. Detta förväntar vi oss att alla respekterar.
*Förberedelser såsom att äta frukost, duscha och förbereda dig inför arbetsdagen gör du med ditt barn hemma.
*Den förälder som börjat senast lämnar barnet, den förälder som slutar tidigast hämtar barnet
*Har du som förälder en ledig dag i schemat ska barnet utan undantag vara ledigt
*Har någon av föräldrarna semester eller annan ledighet, betald eller obetald, ska barnet vara ledigt
*Om förälder av någon anledning slutar tidigare från sitt arbete ska barnet hämtas. Detsamma gäller om du
skulle börja senare.
*Om du arbetar sk ”delad tur” ska barnet hämtas under arbetsuppehållet om detta överstiger en timma.
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*Du som är arbetssökande får lämna ditt barn i barnomsorgen den tid du använder för att delta i
arbetsmarknadsåtgärder, eller upp till 15 timmar per vecka.
*När du är sjuk kan barnets omsorgstider efter två veckor komma att begränsas. Tidens bestäms utifrån barnets
behov i relation till omfattningen av vårdnadshavarens sjukdom och hur denna påverkar omsorgsförmågan. De
första två veckorna av sjukskrivningen behåller barnet sina ordinarie tider.
*Om du arbetar färre än 15 timmar per vecka, och barnet har rätt till allmän förskola (från hösten det året
barnet fyller tre), finns möjlighet till utfyllnad så att den totala barnomsorgstiden uppgår till 15 timmar per
vecka.
*Om barnet har ett kort, oregelbundet och/eller varierande schema kan extra tid erbjudas utifrån barnets eget
behov för att tex delta i gemensamma utflykte. Detta beslutas av ansvarig pedagog i samråd med
vårdnadshavare och Ekolek.
*För att du som vårdnadshavare ska kunna garanteras omsorg skall schema läggas in på Tyra senast två
veckor i förväg.
*Du som är timanställd lämnar ett grundschema med uppskattad arbetstid i förväg och uppdaterar löpande med
aktuell vistelsetid på Tyra.
*Om du blir försenad ringer du omgående till dagbarnvårdaren.
*Vid tillfälliga ändringar i schema som faller inom gängse öppettider kan barnomsorg normalt erbjudas även
med kort varsel, i samråd med dagbarnvårdaren.
*Behov av tid som faller utanför den aktuella barnomsorgens gängse öppettider måste meddelas minst två
veckor i förväg för att kunna beviljas.
*Ekolek barnomsorg följer respektive kommuns ramtid, se din kommuns hemsida.

