Barn- och utbildningsförvaltningen

Allmän förskola för 3-5 åringar
Allmän förskola för 3-5 åringar är
•
•
•

avgiftsfri 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag klockan 912
rolig, trygg och lärorik
planerad verksamhet utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Bakgrund
Från 1 juli 2010 har alla barn som är 3-5 år rätt till allmän förskola. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn
en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja möjligheten.

Syfte och mål
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn
som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet.

Styrdokument
Förskolans verksamhet regleras i Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Den allmänna förskolan har sin grund i och
utgår från läroplanen. Pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, regleras av Skolverkets Allmänna råd och
kan därför inte bedriva allmän förskola.

Tider
Allmän förskola erbjuds från september det år barnet fyller 3 år och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på
tre timmar per dag. I Heby är den som regel förlagd under tiden 9-12. Verksamheten följer, i stort sett,
grundskolans läsår. Jullov, höstlov sportlov och påsklov är samma som grundskolan. Måltider ingår inte i den
allmänna förskolans verksamhet.

Ekonomi
Den allmänna förskolan är avgiftsfri.
De 3-5 åringar som har en placering med andra vistelsetider i förskola går automatiskt också i allmän förskola.
Avgiften reduceras med 15% under perioden september-maj. Under juni-augusti betalas full avgift enligt
maxtaxans regler.
Postadress

Heby kommun
744 88 Heby

Besöksadress

Skolgatan 7

Telefon

0224-360 00

Fax

0224-301 94

Internet

www.heby.se
information@heby.se

Bankgiro

366-5114

Org.nr

212000-2049

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anmälan till plats inom allmän förskola
för 3-5-åringar

Barnets för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Vårdnadshavares namn

Postadress

Telefon hem

Postnummer

Telefon mobil

E-postadress

Ort

Övriga upplysningar

Välkommen med din anmälan
Ifylld blankett skickas till:

Heby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
744 88 HEBY

Postadress

Heby kommun
744 88 Heby

Besöksadress

Skolgatan 7

Telefon

0224-360 00

Fax

0224-301 94

Internet

www.heby.se
information@heby.se

Bankgiro

366-5114

Org.nr

212000-2049

