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Förskolan är till för alla barn 
Förskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen 
(2010:800). Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.  

Huvudmannen, Hofors kommun, har det yttersta ansvaret för 
förskolan. Varje förskola ska ha en rektor vars ledning ska 
säkerställa att utbildningen utvecklas och håller hög kvalitet.  
 
Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik 
Utbildningen i förskolan regleras i Läroplan för förskolan (LpFö 
2018) och ska utvecklas så att den svarar mot de nationella 
målen. Det ska finnas legitimerade förskollärare som planerar 
och bedriver undervisning i enlighet med målen i läroplanen. 
Tillsammans med arbetslagen ska utbildningen i förskolan 
främja barns utveckling och lärande. 
 
Våra förskolor 
I Hofors finns tre kommunala förskoleområden: 

• Torsåkers förskola med Tallbacken och Vinkelboda 
• Södra förskolan med Eken, Kanaljen och Regnbågen 
• Norra förskolan med Persfallet och Robertsholm 

 
Öppettider för förskolor i kommunal verksamhet är kl 06:15-
18:30.  



Det kan finnas fristående förskolor och kooperativ i en 
kommun. De har en annan huvudman, men kommunen är 
tillståndsgivare och har tillsynsansvar även för de förskolorna.   
 
Förskoleverksamhet på finska 

Flerspråkighet är en tillgång och då Hofors kommun är ett 
finskt förvaltningsområde har du rätt till förskoleverksamhet 
på finska. Det finns inget krav på antal barn eller förkunskaper 
i språket. Om du önskar sådan verksamhet eller vill veta mer, 
kontakta rektorn på förskolan.  
 
När får barnet börja 

 Barnet har rätt till förskola från ett års ålder utifrån 
vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller utifrån 
barnets behov. 

 Barn i behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska eller 
andra skäl har rätt till förskola från ett års ålder. 

 Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för 
vård av annat barn har rätt till 15 timmars förskola i 
veckan.  

 
Allmän förskola 

 Alla barn erbjuds avgiftsfri förskola 525 timmar per år 
från höstterminen det år barnet fyller tre år. Det kallas 
för allmän förskola.  

 Det är kommunen som beslutar hur timmarna ska 
fördelas.  

 Allmän förskola följer skolans terminer och lov.  
 
 
 



Kö och garantitid 

 Ansökan om plats görs enklast genom e-tjänst på 
hemsidan. Ansökan kan också göras på blankett. 

 Garantitid betyder att kommunen är skyldig att erbjuda 
en förskoleplats inom fyra månader från det datum 
vårdnadshavare anmäler behov av barnomsorg.  

 Hofors kommun erbjuder plats utifrån kötid och 
närhetsprincipen. Förtur tillämpas inte. 

 Vårdnadshavare kan ansöka om en plats vid närmaste 
förskola utifrån närhetsprincipen men kommunen är inte 
skyldig att erbjuda plats vid en särskild förskola.  

 Vårdnadshavare som tackar nej till en plats bedöms inte 
vara i behov av förskola och får göra en ny ansökan och 
ställs i kö på nytt.  

 Vårdnadshavare som tackar ja till annan plats än sökt 
förskola, kan göra ny anmälan om omplacering och ställs 
i kö på nytt. Omplacering görs i mån av plats. Kötid gäller 
men inte garantitid. 

 Hofors kommun godkänner inte förskoleplacering i två 
kommuner.  
 

Att börja på förskolan 
Barnet kommer nu att träffa nya vuxna och andra barn. För 
att barnet ska få så bra start som möjligt i sin nya miljö är 
introduktionen en viktig tid. Den är också viktig för 
vårdnadshavare som får möjlighet att ta del av det som 
kommer att bli en stor del av barnets vardag. 
 
Introduktionen följer ett schema som upprättas i dialog med 
vårdnadshavare och startar det datum barnet får en plats på 
förskolan.  

https://minasidor.hofors.se/


Vid anmälan om förskola anges datum för behov av 
förskoleplats och det är viktigt att planera för ca två veckors 
introduktion. 
 
Vistelsetider 
Vistelsetiden avgörs av vårdnadshavares behov. Normalt är 
det vårdnadshavarens arbetstid eller studier, med hänsyn till 
förflyttningstid, eller dygnsvila som styr hur länge barnet får 
vistas på förskolan. För barn till arbetslösa eller föräldralediga 
vårdnadshavare är vistelsetiden normalt 15 timmar/vecka.  
 
Schema över barnets vistelsetid ska lämnas in till kommunen. 
Om arbetstider/studietider förändras ska nytt schema lämnas.  
 
Förskolan kan komma att begära in arbetsschema/studieintyg 
undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare.  
 
Barn med växelvis boende 
När båda vårdnadshavarna har behov av förskoleplats, räknas 
båda som platsinnehavare. Det är då möjligt att ansöka om 
delad faktura, oavsett i vilken grad hushållen använder 
platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i 
respektive vårdnadshavares hushåll.  
 
I det fall vårdnadshavaren i ett av hushållen säger upp sin 
plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar hela 
avgiften utifrån sitt hushålls inkomster.  
 
Semester 
Vid vårdnadshavares semester anses det normalt att barnet 
inte har behov av förskola. (Skollagen 2010:800, 8 kap, 5 §) 



Barn har rätt till vila, rekreation och att få tillbringa tid med de 
viktigaste vuxna i sitt liv – sina vårdnadshavare. 
(Barnkonventionen artikel 31) 
 
Sjukdom 
Vid vårdnadshavares längre sjukdom görs en överens-
kommelse mellan vårdnadshavare och rektor om vistelsetid. 
Det är barnets behov som avgör vistelsetiden.   
 
Avgifter och maxtaxa 
Förskolan är avgiftsbelagd.  Avgiften beräknas på hushållets 
sammanlagda inkomst och om det finns syskon i förskola och/ 
eller fritidshem.  
 
Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första 
inskolningsdagen och sedan 12 månader per år. Aktuell 
inkomst ska anmälas varje år eller vid förändring. I det fall 
ingen inkomstanmälan görs, tas högsta taxan ut.  
 
Hofors kommun tillämpar maxtaxa. (Förordning 2001:160, om 
maxtaxa). Höstterminen det år barnet fyller tre år reduceras 
avgiften, då rätt till allmän förskola inträder. 
 
Studiedagar, semesteruppehåll eller barns sjukdom medger 
inte avgiftsbefrielse. 
 
Om platsinnehavare säger upp en förskoleplats under kortare 
tid gäller följande: 

 Om förskoleplats sägs upp men barnet återfår plats inom 90 
dagar* tas avgift ut för tiden däremellan. 



 Om barnet byter från avgiftsbelagd förskoleplats till 
avgiftsfri allmän förskola och sedan tillbaka till avgiftsbelagt 
förskoleplas inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden 
däremellan. 

 Uttag av avgift under uppehåll kortare tid än 90 dagar sker 

inte vid övergång från förskoleplats till fritidshemsplats när 

barnet börjar i förskoleklass. (Detta förutsätter att förskole-

platsen sägs upp, annars fortsätter platsinnehavaren betala 

för platsen t o m vecka 31).  
 

* De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när barnet inte längre 

har platsen kvar. 

 
Uppsägning 
Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum 
uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut 
under hela uppsägningstiden. E-tjänst för uppsägning finns på 
hemsidan. 
 
Byte av platsalternativ 
Vid byte från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän 
förskola är handläggningstiden 1 månad. Avgift tas ut under 
handläggningstiden. 
 
Vid byte från avgiftsfri allmän förskola till avgiftsbelagd 
förskoleplats är handläggningstiden 1 månad. 
 
Inkomstjämförelse 
Hofors kommun gör en inkomstjämförelse två år i efterhand. 
Den deklarerade inkomsten jämförs mot vad vårdnadshavare 

https://minasidor.hofors.se/oversikt/overview/86


har uppgett till kommunen. Om den deklarerade inkomsten är 
högre än inlämnade uppgifter, kommer ett efterkrav på 
mellanskillnaden.  
 
Studiedagar 
Förskolorna stänger sex dagar per år för kompetensutveckling, 
planering och systematiskt kvalitetsarbete. Det är värdefulla 
dagar för att förskolan ska utvecklas och hålla god kvalitet. 
Förskolan informerar vårdnadshavare om planerade 
studiedagar senast två månader i förväg.  
 
Hofors kommun är skyldig att erbjuda omsorg för 
förskolebarn om vårdnadshavare inte har möjlighet att lösa 
detta på annat sätt under dessa dagar. Barnet kommer att 
erbjudas vistelse vid en annan förskola. Förskolan behöver 
meddelas detta senast två veckor innan.  
 
Sammanslagning 
Under sommarveckorna 28 - 31 slår vi samman förskolorna. 
Behov av barnomsorg meddelas till rektor senast 30/4. 
Sammanslagning kan förekomma även under storhelger. 
 
Försäkring 
Barnen är försäkrade i Svedea under vistelsetiden och vägen 
till och från förskolan. Barn i LSS-verksamhet och familjehem 
är försäkrade dygnet runt. 
  
Samverkan hem och förskola 
Tveka inte att kontakta förskolans personal eller ledning om 
det uppstår frågor eller synpunkter på verksamheten! 
 



Om det finns klagomål på verksamheten vid förskolan 
hänvisar vi till vår klagomålsrutin; i första hand vända sig till 
förskolans personal, i andra hand rektor och därefter till 
skolchef. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida 
 
Personuppgiftshantering 
Barn- och utbildningsnämnden hanterar personuppgifter i 
enlighet med GDPR, läs mer på hemsidan.  
På hemsidan hofors.se/barn--utbildning finns mer information 
om kommunens förskoleverksamhet.  
 
Välkommen till Hofors förskolor! 

https://hofors.se/barn--utbildning.html
https://hofors.se/barn--utbildning

