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Ansökan 
Du skall ansöka om plats senast tre månader innan Du ska börja arbeta eller studera. 
Vid ny ansökan i samband med uppsägning kan detta göras först då aktuell plats 
upphört, kötid räknas då från den dag barnet är utan plats. Du placeras i kö efter barnets 
födelsedatum, i förskoleverksamheten äldst först och i fritidshem yngst först. Förtur 
ges till barn som placeras enligt skollagen 8 kap 14 §, barn i behov av särskilt stöd. 
Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast fyra månader efter 
ansökan inkommit. De uppgifter Du lämnar kommer att registreras i kommunens 
administrativa system för skola och barnomsorg och behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). 
 
Förskoleverksamhet för barn som fyllt 1 år finns i form av förskola. Från och med 
hösten det år man fyller 3 år erbjuds man att delta i den allmänna förskolan. 
 
Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar minst 525 tim om året. 
Omsorgstidens förläggning diskuteras med rektor/handläggare. Förskoleverksamhet 
erbjuds också till barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen. Omsorgstidens förläggning diskuteras med rektor eller 
handläggare. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. 
Den är det första steget i det livslånga lärandet. 
 
Fritidshem för barn i förskoleklass och skola till och med 12 år finns i form av 
fritidshem och 3-månadsinskrivning. 
 
Förskolor och fritidshem är öppna 10-12 timmar/dag, måndag-fredag, och finns i alla 
församlingar. 
 
Förskoleklass ingår i det offentliga skolväsendet och finns i anslutning till grundskolan. 
Förskoleklassen omfattar minst 525 tim/år, 15 tim./vecka under skolterminstid, och är 
avgiftsfri. Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och 
lärande. 
 
För samtliga verksamheter gäller av staten fastställda läroplaner och allmänna råd samt 
av kommunfullmäktige antagen lokal skolplan. Skolverket är tillsynsmyndighet över 
verksamheten i förskola/skola. 
 
Inskolning 
Innebär att barnet är i förskolan med sin mamma eller pappa. Inskolningsperioden, som 
är 1-2 veckor, är avgiftsfri. 
 
Avgift 
Du betalar en fast avgift för den plats Ditt barn har inom förskoleverksamheten/ 
fritidshem. Eftersom Du abonnerar på denna plats betalar Du även om barnet är 
tillfälligt borta (undantag se avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning 
utsändes en gång/mån. Barn i förskoleklass med barnsomsorgsbehov överförs till 
fritidshemstaxa från 1 september det år de börjar i förskoleklass.  



 
Avgiftens storlek beror bl.a. på: 
- antal barn i Din familj som är i förskoleverksamheten/fritidshem 
- hushållets avgiftsgrundande inkomst 
 
Avstängning från förskoleverksamheten/fritidshem kan ske om inte avgiften 
inbetalas enligt anvisning. 
 
Ändrad inkomst 
Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas 
omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in två gånger om året. 
 
Avdrag 
Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan 
till rektorsexp. Läkarintyg eller intyg från distriktsköterska skall uppvisas. 
 
Uppsägningstid 
Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägningen skall ske skriftligt och 
lämnas till rektor. Avslutningsdatum blir tidigast en månad (30 dagar) efter det att 
uppsägningen mottgets/registrerats. 
 
Schema 
Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt. 
I önskad placeringstid skall ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och 
hämtning. 
 
Föräldrars/syskons sjukdom, arbetslöshet m.m. 
Förälder som är hemma på grund av egen sjukdom eller syskons sjukdom, får 
lämna barnet enligt gällande schema. Vid arbetslöshet får plats i fritidshem 
behållas och nyttjas efter överenskommelse, med max 5 timmar/vecka, under två 
månader. Debitering sker som vanligt. Efter de två månaderna får platsen behållas 
ytterligare en månad i taget i mån av plats. Förälder som förvärvsarbetar/studerar 
läsårsvis, får lämna sitt barn tidigast fem dagar innan höstterminens start, för ”ny 
inskolning”. 
 
Olycksfallsförsäkring 
Tingsryds kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen 
omfattar olycksfall som inträffar såväl inom förskoleverksamheten och frititdshem 
som på fritiden. Ytterligare information lämnas av rektor. Tänk på att kommunens 
försäkring endast gäller vid olycksfall och kan behöva kompletteras med 
ytterligare försäkringsskydd. 
 
Stängning av förskoleverksamheten/fritidshem 
Rektor har rätt att stänga förskolan/fritidshemmet för personalens 
kompetensutveckling /planering under 4 dagar/år. Information om detta ska 
ges minst 2 månader i förväg. 



Ansvarig för förskoleverksamhet/fritidshem i Tingsryds kommun: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Besöksadress: Torggatan 12 
Postadress: Box 88, 362 22 Tingsryd 
Planeringsledare: Mats Ingolf 
Tel. 0477-444 02 
 
Du kontaktar rektor eller annan handläggare i Din församling, med vilken Du 
diskuterar vilken omsorgsform som blir bäst för just Ditt barn eller andra frågor som 
rör förskoleverksamheten eller fritidshem. 
 
TINGSÅS  Kenneth Karlsson, 0477-444 31 
Ro 1    Exp. Robert Rydèn, 0477-443 42 
 Besöksadress:  

Myrstackens förskola, Ö. Björkv. 23, 362 31 Tingsryd 
 

S. SANDSJÖ   Kenneth Karlsson, 0477-444 31 
Ro 1  Exp. Robert Rydén, 0477-443 42 

Besöksadress:  
Humlans förskola, Skolgränd, 362 40 Konga 
 

ALMUNDSRYD Lisbeth Lindstöm, 0459-386 04 
Ro 2  Exp. Ingela Wennemark 0459-386 00 
 Besöksadress:  

Bikupans Förskola, Södergatan 8, 360 10 Ryd  
 
URSHULT   Lisbeth Lindström, 0459-445 00 
Ro 2 Exp. Ingela Wennemark, 0477-445 01 

Besöksadress:  
Urshultsskolan, Södra vägen 6, 360 13 Urshult 

 
LINNERYD   Gaca Radetinac, 0470-74 87 51  
Ro 3   Exp. Ann-Sofie Ferm, 0470-74 87 50 

Besöksadress:  
Palmslund Idrottsvägen 5, 360 24 Linneryd 
 

ÄLMEBODA   Gaca Radetinac, 0470-74 87 51 
Ro 3   Exp. Ann-Sofie Ferm, 0470-74 87 50 

Besöksadress:  
Palmslund Idrottsvägen 5, 360 24 Linneryd 
 

VÄCKELSÅNG  Robert Jonasson, 0470-72 48 01 
Ro 4  Exp. Ann-Sofie Ferm, 0470-72 48 00 

Besöksadress: 
Väckelsångskolan, Skolgatan 3, 362 51 Väckelsång 


