Regelverk Villervalla förskola

Villkor för att erhålla plats på Villervalla Förskola
Vi tillämpar 3-8 §§ i kapitel 8 i skollagen.
Erbjudande av förskola
3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§.
Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större
helger.
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst
525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
(1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst
tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
Barngrupperna och miljön
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
Ansökan och kö
1. Ansökan till Villervalla förskola skall göras skriftligt på blanketten ”Köanmälan till
Villervalla förskola”. Blanketten kommer att finnas tillgänglig på Villervallas hemsida.
2. Villervallas förskola har en egen kö. Reglerna som gäller är ködatum alternativt
barngruppens sammansättning. Syskonförtur tillämpas när verksamheten och
barngruppen tillåter detta.
3. Antagen plats bekräftas via mejl. Därefter gäller 3 månaders uppsägning.
4. Om man tackar nej till erbjuden plats kan man välja om man vill behålla sin plats i kön
eller gå ur kön. Detta ska meddelas skriftligt eller via mejl. Om man inte svarat på
erbjuden plats inom angiven tid tas man ur kön.

