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TID I FRITIDSHEM

NÄR DU SÖKER ARBETE





Barn i åldern 6-12 år har rätt plats i fritidshem
om vårdnadshavaren söker arbete, arbetar
eller studerar

Verksamheten beslutar om hur tiden ska
fördelas, utifrån vad som är bästa
pedagogiska kvalitet för barnet, efter dialog
med vårdnadshavare.

ARBETANDE VÅRDNADSHAVARE


Generellt gäller att barnets närvarotid är
densamma som vårdnadshavares
gemensamma arbetstid + restid. Ex: Den
vårdnadshavare som börjar senare lämnar
senare, den vårdnadshavare som slutar
tidigare hämtar tidigare.

SKOLSKJUTS


SÄRSKILT STÖD


NATTARBETANDE VÅRDNADSHAVARE



Rätt till dygnsvila
Schema läggs i samråd mellan fritidshem och
vårdnadshavare



Generellt gäller att barnets närvarotid är den
samma som vårdnadshavarens tid för studier
+ restid.
När lovdagar infaller under terminen och
vårdnadshavaren inte bedriver självstudier är
barnet ledigt. När vårdnadshavare har
lov/uppehåll mellan terminer (semester) är
barnet också ledigt.





När vårdnadshavare/ har semester har också
barnet semester. Under jul och under
sommarperioden förutsätts att även
vårdnadshavare boende på annat håll, tar
hand om sitt barn under sin semester. Behov
av barnomsorg under denna tid kan behöva
styrkas med intyg från arbetsgivare.

SJUK VÅRDNADSHAVARE/SJUKT
SYSKON


FÖRÄLDRALEDIG

Barnet kan ha rätt till tid i fritidshemmet utifrån
det egna behovet av särskilt stöd. Ansökan
görs via rektor.

SEMESTER/JUL

STUDERANDE


Man har inte rätt till skolskjuts till och från
fritidshemmet.

Barnets tid i fritidshemmet bestäms i samråd
mellan verksamhet och vårdnadshavare.

Man har inte rätt till fritidshemsplats när
vårdnadshavare är föräldraledig med yngre
syskon

Skollag (2010:800) kap 14
5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett
eget behov på grund av familjens situation i övrigt
6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem,
om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
i form av sådan utbildning
7 § Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då
eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller
10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem,
om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i
behov av sådant särskilt stöd sin utveckling som endast kan
erbjudas i fritidshem

