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AVTAL OM DELTIDSTAXA I FÖRSKOLA 

 

Ett avtal om deltidstaxa måste fyllas i och lämnas till förskolan för att få 

reducerad förskoleavgift.  

 

1. Deltidstaxa tillämpas för: 

 Förskolebarn 1-3 år med plats i förskola vars vistelsetid ej överstiger 30 

timmar per vecka. 

 Förskolebarn 3-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år, med en 

vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka. 

 Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen för vård av nyfött syskon. 

Max 30 timmar/vecka fördelat på 4-5 dagar i veckan. Schema ska lämnas 

som gäller för hel termin. Lämning tidigast kl. 8.00 och senast kl. 9.00, 

hämtning tidigast kl. 14.00 och senast kl. 16.00.  

 Halvt vårdnadsbidrag max 25 timmar per veckan 

 

3. Närvarotiden för barnet avtalas skriftligt mellan föräldern/vårdnadshavaren och     

 förskolan (särskilda regler gäller för föräldralediga för nytt syskon). Tiden räknas 

från det klockslag enligt schema barnet lämnas på förskolan till det klockslag 

enligt schema barnet lämnar verksamheten för dagen. 

 

4. Sjukdom, ledigheter delar av dag eller heldag samt röd dag räknas som 

närvarotid enligt schema. 

 

5. Ansvaret för att överenskomna tider hålls åvilar föräldern/vårdnadshavaren. Om      

 utökning av närvarotiden sker utan avtalsförändring, kan avtalet ensidigt sägas 

upp av stadsdelsförvaltningen/ förskolan och full avgift debiteras därefter. 

Heltidsavgift utgår alltid för hela månaden även om bara del av månaden (en 

vecka) är heltids vistelse. 

 

6. Nedsatt vistelsetid vid föräldraledighet för nyfött syskon gäller en månad från 

det att syskonet fötts (ex syskon föds den 15 juli, deltid gäller från den 15 augusti).  

 

 

Avtalsförändringar anmäls en månad i förväg. 

Förändringar av avgiftsnivå, kan endast göras per månadsskifte.  
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AVTAL OM DELTIDSTAXA I FÖRSKOLAN 
(INFORMATION OM REGLER FINNS PÅ BAKSIDAN AV BLANKETTEN) 

Avtalet gäller följande barn: 

Personnummer (10 siffror) Namn Förskola 

   

   

   

 

Avtalet avser:      Fr.o.m 

Deltid högst 30 timmar per vecka År månad 

Föräldraledig för nytt syskon År månad 

Halvt vårdnadsbidrag högst 25 timmar per vecka. År månad 

 

Schema vid deltid (för barn med nytt syskon se gällande regler) 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tider        

Tider      

Tider      

Tider      

 

Datum      /     - 20 

 

……………………………………………….. …………………………………………...... 

Betalningsansvarig vårdnadshavare  Förskolans representant  

 

UPPSÄGNING AV OVANSTÅENDE DELTIDSAVTAL 

(Uppsägning av deltid vid föräldraledighet kan tidigast göras från när nya syskonet startat på förskola.) 

 

 

Ovanstående avtal upphör att gälla fr.o.m.               År…………………  Månad…………………… 

Datum        /        20 

 

………………………………………………………….. …………………………………………...... 

Betalningsansvarig vårdnadshavare  Förskolans representant 

Avtalet lämnas till och sparas på förskolan 
Förskolan meddelar omgående stadsdelen via mail förändringar 


