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Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på förskolan Opalen i
Djurås. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas, de tider då ordinarie
förskole- och fritidsverksamhet är stängd, mellan klockan 18.30–06.30 vardagar samt kvällar och
helger. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år som har hela sin placering på förskolan
Opalen och till barn 6-12 år som har rätt till skolbarnsomsorg.
Vem kan söka plats på obekväm arbetstid?

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars
vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger.
Det gäller dels ensamstående föräldrar med sådana arbetstider, dels
sammanboende föräldrar eller varaktigt sammanboende där båda arbetar
samma tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda
eller bor på samma adress. Verksamheten vänder sig i första hand till folkbokförda
kommuninvånare.
Kommunens ordinarie köregler gäller.
Hur anmäler man sig?

Blankett finns att hämta på kommunens hemsida. www.gagnef.se
Anställningsbevis och schema som sträcker sig över en längre tid ska styrkas av arbetsgivaren och
bifogas ansökan.
Vistelsetider och inskolning

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet
är ledigt när, vårdnadshavarna är lediga. Barnen har möjlighet att vara i
verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova, för att få en
dygnssömn motsvarande 8 timmar.
Schemaändringar skall meddelas skriftligen till verksamheten sex veckor före planerad förändring.
Vid ledigheter inför storhelger och sommaren gäller andra tidsmarginaler.
Barn som ska ha omsorg på obekväm arbetstid skolas in och planeringen sker i samråd med
verksamheten.
Vid sjukdom

Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas vårdnadshavarna som behöver
hämta sitt barn så snart som möjligt. Inga sjuka barn vårdas på
förskolan. Om en förälder är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under kvällar,
nätter och helger.
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Avgifter

Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler. Vi tar endast ut en avgift
även om barnet har två placeringar, en placering på förskolan Opalen
och en på fritidshemmet.
Övrigt

Behovet av omsorg på obekväm arbetstid omprövas varje halvår
genom styrkta arbetsgivarintyg.
Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år
kvar sin ordinarie dagplacering men vårdnadshavarna har möjlighet att ställa
barnet i kö för omplacering till en annan förskola. När det gäller fritidsbarnen
säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt från denna omsorg.
Verksamheten har två månaders uppsägningstid.
Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt
kvar sin placering med obekväm arbetstid på förskolan Opalen.
Vi erbjuder fritidsbarnen ordinarie skolskjuts till och från skolan.
Hämtning och lämning får inte ske mellan 22.00 till 05.30.
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