Principer för plats
i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i
kommunal samt fristående regi

Verksamhetsformer
Förskolor
Förskoleverksamheten riktar sig till för barn i åldern 1–5 år. I Helsingborg finns cirka
130 förskolor med olika profiler och pedagogiska inriktningar.
Annan pedagogisk verksamhet
I Helsingborg finns också annan pedagogisk verksamhet i form av fem dagbarnvårdare
som tar emot barn i sitt eget hem. Det som i efterföljande text sägs om förskola omfattar
om inget annat uttryckligen sägs även pedagogisk verksamhet.
Öppen förskola/fritidsverksamhet
Öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet erbjuds som ett komplement till förskola respektive fritidshem. Båda verksamheterna finns i begränsad omfattning och är en frivillig verksamhet.
Öppen förskola är till för barn med medföljande vuxen. I öppen förskola ges möjlighet till social
gemenskap för vuxna och barn tillsammans. Öppen fritidsverksamhet finns på våra fritidsgårdar
och mötesplatser.

Allmän förskola
Allmän förskola är avgiftsfri. Alla barn i Helsingborg som önskar blir erbjudna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Har barnet redan en plats i förskolan är det där barnet blir erbjuden allmän förskola. Ansökan krävs. Allmän förskola går inte att
få hos dagbarnvårdare (annan pedagogisk verksamhet).
Verksamheten omfattar 525 timmar/år och följer skolåret. Det innebär att barnet är ledigt när
det är skollov och studiedagar. För att återgå till vanlig plats i förskola krävs en ny ansökan.

Fritidshem
Fritidshem erbjuds för barn från och med att barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
Specialförskolor
I Helsingborg finns ett antal förskolor som vänder sig till barn i behov av speciell omsorg.
Nattomsorg finns i begränsad omfattning för barn som behöver tillsyn när deras föräldrar arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger.
Platserna är endast tillgängliga för barn som bedömts ha behov av dessa verksamheter och
beviljas av ansvarig förskolechef enligt särskilda kriterier.
Följande specialförskolor finns:
• Svalan (astma- och allergiförskola)
• Hörselförskolan
• Språkförskolan
• Oasen (förskola med särskild kompetens inom autism)
• Introduktionsförskolan(förskola för nyanlända)
• Förskolan vid International School of Helsingborg
• John Blund (kvälls- natt- och helgomsorg)

Rätt till plats
Om förälder arbetar eller studerar?
Barn från 1 år har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete,
studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen
det år barnet fyller tre.
Alla barn som börjar förskoleklass har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.
Förskolan eller fritidshemmet kan begära intyg som bekräftar att angivna arbetstider på heleller deltid stämmer överens med barnets tider.

Om förälder är arbetssökande?
Barn över 1 år vars förälder är aktivt arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka året
om. Vid behov kan man få utökat antal timmar, till exempel om föräldern/vårdnadshavaren
måste gå på en arbetsintervju, får arbete eller börjar studera.
Barn i förskolan vars föräldrar blir arbetssökande får behålla sin ordinarie plats i 1 månad. Efter
en månad har man rätt till 15 timmar per vecka.

Om förälder är föräldraledig?
Barn vars förälder är föräldraledig för vård av annat barn får behålla sin ordinarie plats i 2 månader efter det nya barnets födelse. Efter 2 månader har man rätt till 15 timmar per vecka.
Skolbarn och barn i förskoleklass har rätt att behålla sin plats på fritidshemmet 2 månader efter
det nya barnets födelse.
Förälder som är föräldraledig har rätt att utöka barnets tid i verksamheten vid återgång till
arbete eller studier.

Om familjen flyttar?
Om familjen flyttar från Helsingborgs stad till en annan kommun i Sverige krävs en särskild
överenskommelse med den nya kommunen om familjen vill att barnet behåller sin plats i
Helsingborgs stad.

Anmälan om plats
Förälder bör anmäla behov av plats minst 4 månader innan de önskar att barnet börjar i
förskola (startdatum). Ködatumet infaller tidigast 4 månader innan önskat startdatum
(oavsett om anmälan sker tidigare). Vid anmälan senare än 4 månader blir ködatumet
samma som anmälningsdatum.
Ändra startdatum
Förälder kan ändra önskat startdatum fram tills det att de har fått ett placeringserbjudande.
Lägga till fler alternativ på förskolor
Om förälder ändrar eller lägger till förskolor i sitt förskoleval blir det ett nytt ködatum för
just det valet. Övriga alternativ behåller det första ködatumet.
Anmälan till plats på fritidshem
Förälder ska anmäla behov av fritidsplats för sitt barn. Anmälan kan göras via e-tjänst
eller på skolan där barnet går.

Placering
Vad innebär platsgaranti?
Platsgaranti betyder att barn i åldern 1-5 år som har rätt till förskola och som har anmält
behov senast 4 månader innan startdatum erbjuds plats vid någon av stadens förskoleverksamheter. Garantin gäller för de barn som har Helsingborg som hemkommun.
Barn i åldern 6-13 år erbjuds, efter anmälan, plats vid fritidshem.
Var får mitt barn plats?
Förälders önskemål om placering vid en förskola ska i största möjliga mån tillgodoses.
Vid anmälan finns möjlighet att välja upp till fem namngivna förskolor. Finns ingen ledig
plats på någon av de önskade förskolorna inom fyra månader (platsgarantin) ansvarar
förskolechef i boendeområdet för att plats erbjuds så nära barnets hem som möjligt. Detta
behöver dock inte vara den närmaste förskolan och platsgarantin inom 4 månader gäller
barn som har Helsingborg som hemkommun.
Barnet måste ha börjat i på förskolan senast 2 veckor efter accepterat startdatum, annars
avslutas platsen och erbjuds till annat barn.
Turordning
Vid placering erbjuds plats i följande ordning:
1. Barn som beviljats förtur (efter särskilt beslut enligt skollagen)
2. Syskonförtur
3. Ködatum
Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till ledig plats om anmälan om behov av
plats är gjord minst 4 månader före önskat startdatum. Syskonet måste ha en plats på
den aktuella förskolan för att förtur ska gälla. Om det finns fler syskon än vad det finns
lediga platser i önskad verksamhet fördelas platserna efter ködatum och i sista hand ålder. Barn folkbokförda i samma familj och på samma adress räknas som syskon.
Placeringen görs utifrån önskad månad. Barnet med äldst ködatum placeras först. Vid
samma ködatum placeras det äldsta barnet först. Specialförskolorna omfattas inte av ordinarie turordningsregler.
Avsteg från turordningen kan göras av förskolechef om den befintliga barngruppens
sammansättning gör att barnet som står på tur inte kan tas emot. Ett sådant avsteg ska
motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av enheten.

Vad händer med köplatsen när man tackar ja till en plats?
Om förälder tackar ja till ett erbjudande som motsvarar förstahandsvalet står barnet inte
längre kvar i kön.
Om förälder tackar ja till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet står barnet kvar i kön
till högre rangordnade alternativ. Det ursprungliga ködatumet gäller, men platsgarantin
upphör att gälla.
Vad händer med köplatsen när man tackar nej till en plats
Om förälder tackar nej till ett erbjudande som är ett förstahandsval så stryks samtliga
köalternativ. Vill man ha plats vid ett senare tillfälle måste ny ansökan göras.
Om förälder tackar nej till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet så stryks det erbjudna alternativet samt val med lägre rangordning. Platsgarantin upphör att gälla när
man tackar nej till en plats.
Inskolning
Under inskolningen får barnet i sin egen takt lära känna sin nya verksamhet, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika
lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen.
Avgiften tas ut även under inskolningen.

Uppsägning av plats
Om barnet/förälder inte längre behöver eller vill ha platsen i verksamheten, eller inte längre
uppfyller kraven för att ha en plats måste förälder lämna in en ansökan om uppsägning.
Uppsägningen ska lämnas in skriftligt eller via e-tjänst. Uppsägningstiden är 1 månad och
räknas från den dag uppsägningshandlingen kommit in till skol- och fritidsförvaltningen. Man
betalar avgift för platsen under uppsägningstiden.

Längre ledighet/outnyttjad plats
Barn vars förälder har semester eller på annat sätt inte använder sin plats, får behålla den
under högst 3 månaders frånvaro. Därefter avslutas platsen. Avgift för platsen betalas även
vid frånvaro.

