
 

Beslut om ändrad placeringsgrund 

barnets namn 

__________________________________ (__________-_____) inskriven hos  

dagbarnvårdare  

_____________________________________ i _____________________ kommun. 

 

Placering erbjuds med stöd av skollagen 25 kap. 2 § samt 8 kap. 3 – 7 §§ om barns rätt till 

omsorg.  

Placeringen sker enligt 8 kap. ___ §  

Placeringen omfattar ____ h per vecka. Ändringen gäller fr.o.m 20____-___-___  

________________ den ____ ___________ 20__  

 

____________________________  

Ekolek Barnomsorg 

 

Ovanstående beslut om placeringsgrund accepteras.  

Ort och datum _______________________________________  

 

_____________________________   ___________________________ 

Vårdnadshavare    Vårdnadshavare  

_____________________________   ___________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

Efter underskrift skickas beslutet om ändrad placeringsgrund tillbaka till: Ekolek 

barnomsorg, Gamla Riksvägen 81, 428 30 Kållered  



Kommentar:  

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 och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under 

minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5–7 §§.  

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.  

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.  

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 ut 


