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Tid i förskolan 

 Alla barn har från och med höstterminen 
det år de fyller tre rätt till förskola 525 
timmar om året. Det motsvarar 15 timmar 
i veckan. Om du arbetar eller studerar 
ingår de 15 timmarna i arbetstiden eller 
studietiden. 

 Har du valt enbart allmän förskola (som 
är en avgiftsfri verksamhet för ditt barn) 
gäller de 15 timmarna fördelade på 
lämpligt sätt över veckan. De sätts med 
utgångspunkt i ditt barns behov och i 
dialog med förskolan. 
 

Du som arbetar 
 Generellt gäller att ditt barns tid på 

förskolan är densamma som din 
arbetstid + restid. Exempel: Du som 
börjar jobbet senare lämnar senare på 
förskolan. Slutar du tidigare så hämtar du 
tidigare. Detta gäller båda 
föräldrarnas/vårdnadshavares 
arbetstider. 
 

Har du oregelbundna arbetstider? 
 Om du jobbar eftermiddag så erbjuds ditt 

barn att komma till lunch, i samråd med 
personalen. 

 Om du är ledig 1-2 dagar är också barnet 
ledigt tillsammans med dig. 

 Om du är ledig tre dagar eller fler i följd 
kan ditt barn erbjudas tid i förskolan, för 
att uppnå minst 15 timmar i veckan. 
Förskolechef ansvarar för hur tiden ska 
fördelas. 

 Om du arbetar helg och är ledig under en 
vardag är ditt barn också ledig 
tillsammans med dig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jobbar du natt? 

 Schema läggs i samråd mellan dig och 
förskolan. 

 

Semester och annan ledighet 
 När du har semester har ditt barn också 

semester. Finns den andra föräldern eller 
vårdnadshavaren på annat håll under 
sommar eller jul så förutsätter vi att ni 
löser detta emellan er. Finns behov av 
barnomsorg ändå behöver ni styrka det 
med intyg från arbetsgivare. 
 

Om du studerar 
 Generellt gäller att ditt barns tid på 

förskolan är densamma som din studietid 
+ restid. 

 Om du har lov under terminen och du 
inte studerar är ditt barn ledigt. När du 
har lov eller uppehåll mellan terminerna 
(semester) är ditt barn också ledigt. 

 Ditt barn kan ha rätt till mer tid i förskolan 
utifrån det egna behovet av särskilt stöd. 
Ansökan görs i så fall via förskolechef. 

 

Föräldraledig 
 Ditt barn erbjuds 15 timmar per vecka 

enligt skollagen 8 kapitel 6 §. 

 Om särskilda behov finns enligt 
skollagen kan ansökan om mer tid göras 
via förskolechef. 
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Söker du jobb? 

 Ditt barn erbjuds 15 timmar per vecka.  

 Verksamheten beslutar om hur tiden ska 
fördelas, utifrån vad som är bästa 

pedagogiska kvalitet för barnet och efter 
dialog med dig. 

 

 
Om du är sjuk eller barnets syskon är 
sjuk? 

 Barnets tid i förskolan bestäms i dialog 
mellan förskolechef och dig. Eventuella 
intyg kan komma att begäras in. 

 
 

 

      
  

 

 
 

 

Skollag (2010:800) kapitel 8 

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.  
      


