Sollentuna den 2017-02-06
Information till barnomsorgverksamheterna och vårdnadshavare

Uppsägning av barnomsorgsplats
Övergång barnomsorg och skolbarnomsorg
Uppsägning
Alla barn födda 2011 som fyller 6 år under 2017 kommer under de närmaste veckorna att
avslutas centralt på sin förskole- eller familjedaghemsplacering med sista placeringsdag den
31 juli 2017.
Har vårdnadshavaren ansökt om fritidshemsplats så har barnet rätt att börja den 1 augusti på
fritidshem på den skolenhet som barnet har fått en skolplacering på. Vårdnadshavare har även
rätt till att avsluta förskole- eller familjedaghemsplacering ett tidigare datum även om de vill
ha fritidshemsplats, men då måste upphållet mellan placeringarna vara mer än 3 månader. Mer
information finns att läsa om regler på kommunens webbplats.
Ny ansökan
Har vårdnadshavaren inte gjort en fritidhemsansökan i samband med skolansökan så går det
att göra via kommunens e-tjänst för barnomsorg och grundskola på
https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/grundskola/inloggning_till_e-tjanst/?id=45468
Logga in med e-legitimation eller lösenord/ansök om användarkonto, d.v.s. på samma sätt
som till förskola/familjedaghem och skolansökan.
Placeringsstart för när barnet kan börja sker i överenskommelse med fritidshemmet från och
med den 1 augusti.

Avgiftsfri period
Avgiften för barnomsorgsavgift, d.v.s. plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem,
betalas 12 månader per år i Sollentuna kommun. För vårdandshavarna går det inte att ha
uppehåll mellan placeringarna. Detta gäller även vid byte inom barnomsorgen eller
skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än 3 månader.
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Önskar vårdandshavaren en avgiftsfri period, måste de som vårdnadshavare själva säga upp
platsen så att uppehållet mellan barnets gamla placering och nya placering blir minst 3
månader. Se exempel nedan.
Exempel:
Förskolebarnet ska börja i förskoleklass och fritidshem till hösten. Startdatumet i
fritidshemsverksamheten är planerat till den 8 augusti och vårdnadshavren vill att barnet ska
vara hemma i tre månader innan skolstart. För att generera en avgiftsfri period måste platsen
i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för
barnet i verksamheten).
Mer information finns att läsa om regler på följande länk:
https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/Forskola/Regler-och-avgifter/

Med vänliga hälsningar,
Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun
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