Välkommen till fritidsverksamheten i
Ljusfalls skolas ekonomiska förening

Information om riktlinjer, regler, taxor och avgifter
gällande fritidshem

Ljusfalls skolas ekonomiska förenings riktlinjer, regler, taxor och avgifter för fritidshem är
densamma som Finspångs kommun.
FRITIDSHEM
Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti eller i
överenskommelse med rektor det år barnet börjar förskoleklass. Barnet har därefter rätt till plats till
och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. (Skollagen kap 14, 4 §) En elev 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. (Skollagen
kap 14, 5 §)

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av
sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barnets
vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. Barnet kan
vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte sjukdomstillståndet
kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet tillfälligt erbjudas
plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid. Läkarintyg ska alltid bifogas.

ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS
Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till rektorsexpeditionen. Inför
höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år. Blankett finns på ljusfallsskola.se

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE?
Barnets vårdnadshavare ansöker om plats. Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda
platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad
men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg skall båda vara
platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får
delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares
hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får
dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under
anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

FÖRDELNING AV PLATSER
Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och om inte annat överenskommits med
rektor är placeringstiden minst 1 månad.

AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.

FRITIDSVERKSAMHET
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför de
äldre. Tillgången bestäms utifrån verksamhetens förutsättningar. Anmälan om fritidsverksamhet,
dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor avgör om det är möjligt att ta emot
barnet under den önskade tiden utan att någon särskild anmälan gjorts.

ÖPPETTIDER
Ljusfalls skolas ekonomiska förenings fritidshemsverksamhet har öppet hela året, förutom två
veckor under sommarlovet då det är stängt. Fritidshemmet har öppet måndag – fredag 06.00–
17.00 och vid behov öppet till 17:30.

PERSONALENS STUDIEDAGAR
Personal inom fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller
heldagar. Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Datum för
studiedagar fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår.
Läsårstider finns på ljusfallsskola.se.

AVGIFT
Ljusfalls skolas ekonomiska förenings taxor och avgifter för fritidshem är densamma som Finspångs
kommun. Detta innebär att fr.o.m. 1 juli 2020 blir det nya avgiftsnivåer för maxtaxa. Det nya
inkomsttaket höjs till 49 280kr per månad.

Ny avgift för barn i skolbarnomsorg 6-12 år
•
•
•
•

Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 986:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
Barn 4: Ingen avgift

En plats i fritidshem betraktas som ett abonnemang. Det innebär att du betalar avgift även om
platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. Du betalar avgift tolv månader per år från barnets
placeringsdatum. När plats påbörjas betalar du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning
är avgiftsgrundande. Avgiften är oberoende av vistelsetid. I avgiftshänseende räknas
sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vid
beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta som barn
nummer två och så vidare. Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag
sista dagen i månaden, betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag
tillkommer påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag. Ljusfalls skolas ekonomiska
förening kan, efter framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om
synnerliga skäl finns. Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av
fritidshemsplats betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats”
betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.
OBETALDA AVGIFTER
Ditt barn kan komma att stängas av från plats i fritidshemsverksamhet om avgiften inte betalas.
Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda räkningar har
huvudmannen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats på fritidshem. Vid eventuell
avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan återfå en plats.
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som
anvisats plats i fritidshemsverksamhet betalar avgift d.v.s. avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade
på fritidshem.

INKOMSTANMÄLAN
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. Blankett för
detta finns på ljusfallsskola.se Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och
därefter vid förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst. På begäran av Ljusfalls skolas
ekonomiska förening ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. Inkomständring
påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats. Om du inte lämnar aktuella
inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta avgiftsklassen från och med
nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen inkomstanmälan lämnas alls.
Inkomstanmälan lämnas till skolans expedition. Ljusfalls skolas ekonomiska förening gör
inkomstjämförelser med Skatteverket.
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST.
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det
gemensamma hushållet.

