Tillämpningsregler och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg vid I Ur och
Skur Skabersjöskolans och I Ur och Skur Ekomyrans verksamheter.


För att erhålla plats ska vårdnadshavare/vårdnadshavarna förvärvsarbeta, studera, vara
aktivt arbetssökande eller vara föräldralediga med yngre syskon. Barnet ska ha uppnått
12 månaders ålder före inskolning. Undantag från denna regel är 3-5 åringar som har rätt
till allmän förskola (se nedan).



Vistelsetiden beräknas utifrån förälderns/föräldrarnas arbetstid/studietid.



Barn till föräldralediga med yngre syskon eller arbetslösa har rätt till förskola 15h i
veckan. Hur dessa timmar fördelas meddelas av ledarna inför varje termin.



Föräldralediga föräldrar har inte rätt att lämna barnet/barnen om den andre föräldern har
semester undantaget barn med rätt till allmän förskola (se nedan)



Alla barn som är tre, fyra och fem år har rätt till allmän förskola = avgiftsfri förskola 15h i
veckan under skolans läsårstider, från och med höstterminen det år de fyller tre år till den
dag de börjar i förskoleklass.
Hur timmarna fördelas meddelas av förskolan inför varje termin.
För de 3-5 åringar med fler timmars omsorgsbehov betalas avgift enligt följande:
I Ur och Skur Skabersjöskolan: avgiften reduceras med 3/12 alla månader utom juni,
juli och augusti, då full avgift betalas.
I Ur och Skur Ekomyran: avgift motsvarande skolbarnsomsorgsavgift betalas alla
månader utom juni och juli då full avgift betalas.



Barn till föräldralediga för vård av annat barn, med plats 15 timmar per vecka, som har
rätt till allmän förskola betalar ingen avgift under läsåret, men betalar full avgift under juni
och juli (på Ekomyran) och juni, juli och augusti i Skabersjö.



Om inkomstuppgift inte lämnas in skall maxbelopp betalas. Blankett för inkomstuppgifter
finns på hemsidan under dokument.



Den månad som barnet slutar eller börjar betalas avgiften med 1/30 av månadsavgiften
per kalenderdag.



När barn inom förskoleverksamhet, går över till förskoleklass och eventuellt fritidshem
sker övergången och avgiftsförändringen vid läsårets början utan uppsägning mellan
verksamheterna.



Avgiften betalas förskottsvis före sista vardagen i varje månad. Avgiften tas ut under 12
månader och betalas även under inskolning. Sjukdom eller annan frånvaro berättigar ej
till reducerad avgift.



Uppsägningen är två månader och skall meddelas skriftligen till rektor/förskolechef.



Avgiften betalas via BG:5074-3095. Inbetalningskort skickas inte ut.



Avgiftens storlek bestäms av den avgiftsgrundande inkomsten som uppges i
inkomstanmälan. Det är den samlade inkomsten i hushållet som ligger till grund för
beräkningen och med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar
jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress.



Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster och bidrag som
omfattas av inkomstslaget tjänst.



Avgiften avser plats i förskola och skolbarnsomsorg och beräknas på 12 månader.
Avgiften betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande.

Avgift för barn på I Ur och Skur Skabersjöskolan

Barn 1 i omsorg
Barn 2 i omsorg
Barn 3 i omsorg
Barn 4 i omsorg

Förskoleverksamhet
Faktor: % av
Dock högst kr
inkomsten
per månad
3
1 425
2
950
1
475
Ingen avgift

Fritidshem
Faktor: % av
Dock högst kr
inkomsten
per månad
2
950
1
475
1
475
Ingen avgift

Avgift för barn på I Ur och Skur Ekomyran
Inkomstklass
Bruttoinkomst
kr per månad
10 001 – 15 000
15 001 - 20 000
20 001 - 25 000
25 001 - 30 000
30 001 - 35 000
35 001 Högsta avgift per
månad

Förskoleverksamhet
andel av hushållets bruttoinkomst
1:a
2:a
3:e
barnet
barnet
barnet
0,90 %
0,60 %
0,30 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %
2,40 %
1,60 %
0,80 %
2,70 %
1,80 %
0,90 %
2,85 %
1,90 %
0,95 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %
1 475 kr
950 kr
475 kr

Fritidshem
andel av hushållets bruttoinkomst
1:a
2:a
3:e
barnet
barnet
barnet
0,60 %
0,30 %
0,30 %
1,00 %
0,50 %
0,50 %
1,60 %
0,80 %
0,80 %
1,80 %
0,90 %
0,90 %
1,90 %
0,95 %
0,95 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
950 kr
475 kr
475 kr

I Ur och Skur Skabersjöskolan, I Ur och Skur Ekomyran, 040-44 42 44 personal@skabersjoskolan.se

