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Riktlinjer för fritidshem samt pedagogisk omsorg för barn 6 – 13 

år i Markaryds kommun  
 

Antaget i utbildnings- och kulturnämnden 2013-12-11 att gälla från beslutsdatum. 
 

 

Riktlinjer utifrån Skollagen (2010:800), kap 14, Fritidshem: 
Markaryds kommun erbjuder i enlighet med skollagen plats på fritidshem från höstterminen för barn 

som går i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

För placering på fritidshem gäller allmänt att barnet är folkbokfört i Markaryds kommun. 
 

Fritidshemmen ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier och 

samtidigt bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande.  
 

 

Pedagogisk omsorg 
Pedagogisk omsorg finns i form av familjedaghem som är för barn i åldern 1-13 år och innebär att  

dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem.   
 

 

Ansökan om plats på fritidshem och i pedagogiskomsorg. 
När du arbetar eller studerar kan ditt barn ha behov av tillsyn. När du behöver plats anmäler du detta 

via kommunens webbtjänst 24sju. Tänk på att säga upp förskoleplats när du ansöker om fritids. 

Ansvarig rektor tar kontakt med dig inför placering. 
 

 

24sju – Markaryds kommuns webbtjänst för barnomsorg! 
I 24sju ansöker du om plats, besvarar platserbjudande, lägger in och ändrar schema, 

inkomstuppgifter mm. Datorer finns på biblioteken i Strömsnäsbruk och Markaryd, i receptionen i 

kommunhuset eller på förskolan Karlavagnen. Personlig hjälp finns att få på telefon 0433-720 73. 
 

 

Inskolning 
Inskolningen anpassas individuellt och första veckan är avgiftsfri.  

För barn som flyttar från förskolan till fritidshem sker inskolning under maj och juni månad.  
 

 

Schema 
Du lägger in barnets schema på 24sju. 

Barnets tider på fritidshem och i pedagogisk skolbarnsomsorg grundas på vårdnadshavare behov av 

tillsyn på grund av arbete eller studier plus restid samt rimlig tid för att hämta och lämna barnen. 

När du som förälder är ledig är även ditt barn ledigt! 
 

 

Arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare 
Då har du inte rätt till omsorg för ditt barn. Platsen ska omedelbart sägas upp och får under 

uppsägningstiden användas med anpassade tider som görs upp i samråd med personal. 
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Barn i behov av stöd 
I skollagen (kapitel 14 § 6) står följande: ”Elever ska även […] erbjudas utbildning i fritidshem, om de 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.” 

Det innebär att barn kan tilldelas en plats för sin egen skull, även om det inte finns ett tillsynsbehov. 

Då är det istället barnets egna behov som är utgångspunkten. Det är ansvarig rektor som beviljar dessa 

placeringar. Rektor omprövar regelbundet placeringarna enligt denna princip. 
 

 

Förtur 

I Markaryds kommun tillämpas social förtur. Social förtur innebär att barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling snabbt erbjuds förskoleplats. Ingen annan 

förtur tillämpas. 
 

 

Lovfritids 
För skolbarn som behöver tillsyn enbart på skolans lov och studiedagar finns lovfritids. Anmälan görs 

till fritidshemmet senast två veckor innan platsen behövs. Du betalar en avgift. Maxtaxa. Lovfritids 

äger inte rum under sommarlovet. Behöver du plats under sommarlovet gör du en ansökan på 24sju. 
 

 

Vårdnadshavares sjukskrivning 
Barn som går i förskoleklass eller skola har inte rätt att fortsätta att vistas på fritidshem/pedagogisk 

omsorg om vårdnadshavare är sjukskriven. Ansvarig rektor kan i enskilda fall göra en individuell 

bedömning av barnets behov att vara kvar under vårdnadshavares sjukskrivning. 
 

 

Avgift 
Du skriver in aktuell bruttoinkomst (inklusive skatt) i 24sju. 

För plats i fritidshem och pedagogisk skolbarnsomsorg betalas en avgift. Mer information om 

avgifter och aktuell taxa i Markaryds kommun hittar du i dokumentet Maxtaxa. 
 

 

Växelvis boende 
När barnet bor växelvis hos vårdnadshavare så är det den vårdnadshavare som behöver barnomsorg 

och är skriven i Markaryds kommun som betalar platsen. När båda hushållen behöver fritids betalar de 

för var sin plats. Avgiften grundas på den gemensamma inkomsten i respektive hushåll. Det kan 

innebära två placeringar och två avgifter för samma barn. 
 

 

Uppsägning av plats 
Vill du säga upp platsen gör du det i 24sju senast två månader innan barnet slutar. 

Uppsägningstiden är två månader från uppsägningsdatum och du betalar avgift för hela 

uppsägningstiden. Platsen får under uppsägningstiden användas med anpassade tider som görs upp i 

samråd med personal. 
 

  
Försäkring 
Alla barn i Markaryds kommun är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. 

Tänk på att spara alla kvitton i samband med eventuellt olycksfall. Försäkringsinformation 
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Debitering 
Kostnad för platsen beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst (inklusive skatt)/månad. 

Avgiften betalas 12 månader om året.  

 
I 24sju under ”Mina uppgifter” fyller du i bruttoinkomsten, Om vi inte har fått in uppgiften betalar du 

maxavgift tills uppgifterna har kommit in. 24sju 

 
Du har ansvar att kontrollera att avgiften är korrekt.  

 
Ändras schema, inkomst eller familjeförhållanden går du in och gör ändringen i 24sju. Gör du det före 

den 15:e i månaden så får du rätt avgift på rätt månad. 

 
Avgiften betalas för innevarande månad. I början av månaden kommer räkningen som ska betalas i 

slutet av månaden. 

 
Du kan betala dina räkningar via autogiro eller e-faktura. Autogirot börjar gälla tidigast månaden efter 

du har skickat in blanketten. Autogiroanmälan E-faktura  

 

 

Avstängning 
Om du inte betalat räkningen i tid och vi inte har nått en överenskommelse om din skuld, kommer 

platsen att sägas upp. 

 

 

Övriga villkor 
 Fritidshem och pedagogisk skolbarnsomsorg stängs 4 dagar/år för utbildning. Information ges 

senast 2 månader i förväg. Som kompensation har du möjlighet att lämna ditt barn 4 dagar 

under året vid aktiviteter på egen hand. 

 Riktlinjer när barn blir sjuka Riktlinjer. 

 

 

Upplysningar 
Om du har några frågor eller vill veta mer om våra verksamheter går du in på 

www.markaryd.se/innehall/skolabarnomsorg. 

 
Du kan även kontakta handläggare för skolbarnomsorg på 0433-720 73 eller skicka e-post till 

barnomsorg@markaryd.se. 
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