BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BILAGA TILL INFORMATION OM
REGLER OCH AVGIFTER

2016-12-15

REGLEMENTE FÖR BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda barnomsorg på kvällar,
nätter och helger till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför
den ordinarie förskolans öppettider.
Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs på förskolan Mons Backe i centrala Kil
DEFINITION AV BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID

• Omsorg under kvällar/nätter på vardagar kl. 18.00 – 06.00
• Omsorg över helger med start fredag kl. 18.00 och slut måndag kl. 06.00.
ANTAL PLATSER
Antalet platser är begränsat. Maxantalet barn som, med den planerade
organisationen, samtidigt kan vara på förskolan framgår nedan. Om behov av fler
platser uppstår anmäler förskolecheferna detta till förvaltningschefen i så god tid
att nödvändiga förändringar kan göras.

• 6 platser nattetid
• 14 platser kvällar/helger
ÖPPETTIDER OCH STÄNGDA DAGAR
Förskolan Mons Backe har öppet dygnet runt för omsorg på obekväm arbetstid.
Följande dagar är undantagna och då är förskolan stängd:
fyra veckor under sommaren
julafton, juldag, annandag jul
nyårsafton, nyårsdag
långfredag, påskafton, påskdag, annandag påsk
midsommarafton, midsommardag
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Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

0554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax

0554-129 74

Plusgiro

12 21 10-0

665 23 Kil

Östra Torggatan 2D

E-post

kommun@kil.se

Org.nr

212000-1751
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BARN SOM KAN FÅ BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID

• Barn i åldern 1 -5 år med vårdnadshavare/sammanboende som
förvärvsarbetar kvällar, nätter och/eller helger då ordinarie förskola är
stängd.

• Barn i åldern 6 – 13 år, inskrivna i skolbarnsomsorg, med
vårdnadshavare/sammanboende som förvärvsarbetar på kvällar, nätter
och/eller helger då ordinarie fritidsverksamhet är stängd.
För att erhålla barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett
regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov för kortare eller längre tid.
Förutsättningen är att barnet är folkbokfört i Kils kommun.
ANSÖKAN OM PLATS
Ansökan om plats görs via kommunens e-tjänstsida på www.kil.se
Observera att ansökan måste skickas in senast en månad innan omsorgsbehovet
uppstår.
Utöver ansökan via kommunens e-tjänst måste följande skickas med post till barnoch utbildningsförvaltningen, adress se sidan 1.

• Ett arbetsgivarintyg, som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid.
• Schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid, restid och
eventuell sovtid)
INSKOLNING
Inskolning vid Mons Backe sker efter att information om startdatum skickats hem.
SCHEMA
Aktuellt schema över barnets omsorgsbehov ska alltid lämnas till förskolan i så god
tid som möjligt. Det ligger till grund för bemanning och personalens arbetsschema.
Ändringar av inlämnat och godkänt schema kan endast ske om verksamhetens
planering tillåter det.
Vid korttidsanställning/timvikariat erbjuds omsorg i mån av plats. Förfrågan ställs
till förskolechef.
AVGIFT
Avgiften för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxan.
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DUBBLA PLACERINGAR
För barn som är placerade vid annan förskola och som har ett behov av
barnomsorg på obekväm arbetstid uppgående till minst 10 timmar per månad i
genomsnitt, erbjuds dubbelplacering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie
placering under dagtid, men vistas under övrig tid vid Mons Backe.
Grundregel är att vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från förskolan.
Detta gäller även vid förflyttning mellan ordinarie förskola och Mons Backe. I
undantagsfall kan transport beviljas. Beslut fattas efter utredning av förskolechef.
PLACERING VID MONS BACKE
De barn som endast har barnomsorg på obekväm arbetstid placeras vid Mons
Backe.
De barn som har en placering vid annan förskola och behov av barnomsorg på
obekväm arbetstid överstigande 20 timmar i genomsnitt per månad, erbjuds i mån
av plats omplacering till Mons Backe. Om vårdnadshavaren väljer att tacka nej till
erbjudandet upphör eventuell beviljad transport mellan ordinarie förskola och
Mons Backe.
Erbjudandet skickas ut så fort det finns en plats ledig och turordningen är enligt
ansökningsdatum.
OMPLACERING FRÅN MONS BACKE
Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör, eller om platsen inte har
utnyttjats under två månader, sker omplacering till annan förskola i samråd med
vårdnadshavare.
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