Till föräldrar som har eller önskar plats för sitt/sina barn på Fokusskolans Fritidshem

Regler gällande Fokusskolans Fritidshem
•På Fokusskolan

har barn från Förskoleklass upp till åk 6 rätt till fritidshemsplats. En
förutsättning för att föräldrar ska ha rätt till fritidshemsplats för sina barn är att man arbetar,
studerar eller är aktivt arbetssökande. Detta måste vi kunna dokumentera till kommunen.

•För platsinnehavare med barn upp till och med åk 3, gäller att om man är föräldraledig eller
arbetslös, är placeringstiden högst 10 tim/vecka om föräldraledigheten eller arbetslösheten
beräknas pågå längre än en månad.
I vistelsetiden ingår den tid som går åt för att förvärvsarbeta, studera samt skälig tid för hämtning
och lämning.

Avgifter
• Avgiften tas ut från och med 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass:
Barn 1 (yngsta barnet)

2% av inkomsten dock högst 840 kr

Barn 2

1% av inkomsten dock högst 420 kr

Barn 3

1% av inkomsten dock högst 420 kr

Barn 4

Ingen avgift

•Avgiften

uttages 12 månader/år.

•Avgiften

tas ut i procent av familjens gemensamma bruttoinkomst.

•Om

inkomstuppgifter inte lämnas in sätts avgiften till takbeloppet, dvs. avgiften beräknas efter
gemensam inkomst på 42 000 kr/mån.

•Vid förändring av inkomst är platsinnehavaren skyldig att lämna inkomstuppgift för sig och
eventuell maka/make/sambo.
•Avgift tas ut från båda hushållen om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och båda har
behov av plats. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.
•Avgiften reduceras inte för semester eller frånvaro av andra skäl.
Om fritidshemsplatsen sägs upp och en ny plats önskas inom fyra månader, sker en debitering
retroaktivt för hela perioden från sista placeringsdag.
•Uppsägningstiden

för fritidshemsplatsen är 1 månad.

•Tidsförändring ska

anmälas 2 veckor i förväg. Alla förändringar måste anmälas skriftligt!

•När ni fått era barns schema så skickar vi ut tidlappar för två veckor åt gången. Där anger ni ert
barns faktiska fritidshemsbehov i klockslag och tider. En avstämning görs sedan regelbundet mot
ansökt antal timmar per vecka.
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