Skolbarnsomsorg – regler och avgifter
Regler
I anslutning till skoldagen erbjuds ditt barn skolbarnomsorg, en verksamhet som barnen kan delta i
både före och efter skoldagen samt under lovdagar. Verksamheten riktar sig till barn där föräldrarna
arbetar, studerar, är arbetslösa/arbetssökande eller föräldralediga. Alla barn erbjuds 24 timmar per
vecka inkluderat skoltiden. Barn i skolbarnsomsorgsverksamhet har rätt att vistas i verksamheten
under förälderns arbets-/studietid samt restid till och från arbetet. Barnets vistelsetid i
fritidshemsverksamheten skall överensstämma med inlämnat schema.
Vid förälders semester, kompensationsledighet med mera ska barnet vara hemma.
För barn till arbetslösa/arbetssökande eller föräldralediga gäller särskilda bestämmelser, se nedan.
Skolbarnsomsorgen omfattar fritidshem och fritidsklubb. I fritidshem börjar barnen tidigast den 1
augusti det år de börjar grundskolans förskoleklass. I fritidsklubb börjar barnen tidigast det läsåret de
börjar årskurs 4 i grundskolan och slutar senast den termin de fyller 13 år.
Öppettider
Fritidshemmen är öppna, helgfria måndagar – fredagar från 06.30 och fram till skolstart och öppnar
igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till 18.30. Under skollov/ferier är
fritidshemmen öppna mellan 06.30–18.30. Fritidsklubbarna är öppna, helgfria måndagar – fredagar
efter skoldagens slut och så länge behov föreligger, dock längst till 17.30. Under skollov/ferier är
fritidsklubbarna öppna från 09.00 till ca 17.30.
En till två gånger per termin har personalen studiedagar och då är verksamheten stängd. De föräldrar
som inte har möjlighet att ordna omsorgen dessa dagar, ska senast tre veckor i förväg, meddela detta
till skolans expedition så att vi kan lösa det.
Anmälan
Behov av plats i skolbarnomsorgen anmäls till skolans expedition på blanketten "Abonnemang på
skolbarnsomsorg". Blanketten finns här på hemsidan och på skolan.
Barn till föräldralediga föräldrar
• Barnet får behålla sin placering de första 21 dagarna efter syskonets födelse, därefter upphör
rätten.
• Skriftlig uppsägning skall inlämnas till skolans expedition.
• Ingen uppsägningstid tillämpas.
Barn till arbetslösa föräldrar
• Barnet får behålla placeringen under förälderns arbetslöshet.
• Under arbetslösheten erbjuds endast eftermiddagsplacering högst 15 timmar per vecka.
• Placeringstiden bestäms efter överenskommelse mellan verksamhetsansvarig och förälder.
• Arbetslös förälder som erbjuds arbete/studier och som vill utöka placeringstiden ska styrka
detta med arbetsgivarintyg/studieintyg samt lämna nytt schema och inkomstuppgift till skolans
expedition. Utökning av placeringstiden medges omedelbart.

Ledighet under sommaren
Barn med hemmavarande, föräldraledig eller arbetslös förälder/vårdnadshavare ska ta ut 4 veckors
ledighet under huvudsakligen juli månad.
Uppsägning av plats
När förälder önskar avsluta barnets placering inom skolbarnsomsorgen ska en skriftlig uppsägning
lämnas in till skolans expedition. Uppsägningstiden är två månader från och med att den skriftliga
uppsägningen har kommit till expeditionen. Avgift betalas under uppsägningstiden.
Uppsägning ska ske på särskild blankett. Blanketten finns på skolans expedition och kan även hämtas
här på hemsidan.
Skolans uppsägning av plats
Om en skolbarnsomsorgsplats utan särskilda skäl inte har nyttjats under två månader
sammanhängande tid, kan platsen sägas upp av skolan med omedelbar verkan. Föräldern kontaktas
alltid innan uppsägning.
Förälder som inte betalar fastställd avgift för skolbarnomsorgen mister rätten till plats. Rätt till ny
plats inom skolbarnsomsorgen medges först efter att hela skulden är betald eller annan
överenskommelse träffats om betalning av skulden.

Avgifter
I Södertälje kommun tillämpas maxtaxa och avgiften baseras på hushållets gemensamma
bruttoinkomst. Avgift tas ut 12 månader per år, oavsett närvaro.

Avgift för fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 908 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 454 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 454 kr/månad
Barn 4: ingen avgift
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen, oavsett var barnen är placerade.

Avgift för fritidsklubb
För placering i fritidsklubb betalas en terminsavgift. Terminsavgiften är 750 kr. Här ges inga
syskonrabatter.

