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1 Barnomsorgsregler vid köordning, placering och 
uppsägning av plats i Skövde kommun 

1.1 Barnomsorgskö 
För att få stå i kö till förskola och familjedaghem ska barnet stadigvarande vistas i kommunen eller 
ämna flytta dit. Anmälningsdatum är ködatum. Kötiden räknas inte längre än 6 månader före önskat 
placeringsdatum. Om flera barn har samma ködatum sorteras de efter äldsta förskolebarnet. Barn i 
samma familj sorteras efter äldsta förskolebarnet. Med förskolebarn avses barn som inte börjat 
förskoleklass/skolan. 

1.2 Erbjudande om förskoleplats 
Barn som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av 
skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 8 kap 4-7 §§ i skollagen. Förskola 
behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. 

1.3 Undantag för reglerna om kötid 
Med undantag för reglerna om kötid kan barn få förtur till barnomsorgsplats enligt följande: 

• Barn i behov av barnomsorg på grund av särskilda skäl enligt 8 kap 7 § i skollagen 

• Syskon till placerade förskolebarn. Förtur gäller endast till förskola där barnets syskon 
redan är placerat. 

• Barn som av särskilda skäl omflyttas inom förskola eller familjedaghem 

• Barn som har rätt till förskoleverksamhet på finska enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ges förtur till Dalvägens förskola. 

1.4 Köordning 
Platserna fördelas efter turordning i kön, men garanterar inte ett visst alternativ. 

Omflyttningsönskemål hanteras en gång per år inför höstens placeringar. 

Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden tas barnet ut kön. 

Om platserbjudandet inte accepteras gäller inte barnomsorgsgarantin,  
ett nytt garantidatum ges. 

Vårdnadshavare som tackar nej till erbjudande om plats på annan förskola än det önskade 
alternativet har kvar sin plats i kön med det ursprungligt ködatum. Justering av nytt önskat 
placeringsdatum till nästa placeringsperiod sker då via central administration/handläggning.  

Uppsägningstiden av accepterad plats är en månad. 
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1.5 Skolbarnomsorg, som bedrivs i fritidshem 
Skolbarnomsorg, som bedrivs i fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då 
eleven fyller 13 år. Elev ska erbjudas plats i fritidshemmet i den omfattning som behövs med 
hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om eleven har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt.  
Placering i fritidshem ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får 
sin utbildning. Barn kan endast ha en beviljad pågående fritidshemsplacering. Undantag får 
göras främst för barn i grundsärskolan i de fall särskilda skäl föreligger, samt för de barn som 
är beviljade barnomsorg på obekväm arbetstid. Plats i fritidshem ska erbjudas så snart det 
framkommit att eleven har behov av en sådan plats, enligt 14 kap 4 § skollagen.  

 

 
 

 


	1 Barnomsorgsregler vid köordning, placering och uppsägning av plats i Skövde kommun
	1.1 Barnomsorgskö
	1.2 Erbjudande om förskoleplats
	1.3 Undantag för reglerna om kötid
	1.4 Köordning
	1.5 Skolbarnomsorg, som bedrivs i fritidshem


