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Annan pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid
REGLER FÖR OMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Barn, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att erbjuda omsorg på kvällar
till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans öppettider.
Omsorg på obekväm arbetstid bedrivs på förskolan Lysmasken i centrala Gullspång och kommer att
bedrivas under en prövoperiod t o m 31 december 2018
DEFINITION AV OMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
• Omsorg under kvällar fr kl 17.00 – 22.30
ANTAL PLATSER
Antalet platser är begränsat. Maxantalet barn som, med den planerade
organisationen, samtidigt kan vara på förskolan framgår nedan. Om behov av fler
platser uppstår anmäler förskolechefen detta till skolchefen i så god tid
att nödvändiga förändringar kan göras.

• 8 platser kvällstid
STÄNGDA DAGAR
Följande dagar är undantagna och då är förskolan stängd:
• julafton, juldag, annandag jul
• nyårsafton, nyårsdag
• långfredag, påskafton, påskdag, annandag påsk
• midsommarafton, midsommardag
BARN SOM KAN FÅ OMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
• Barn i åldern 1 -13 år med vårdnadshavare/sammanboende som
förvärvsarbetar kvällar då ordinarie förskola eller fritidshem är
stängd.
För att erhålla barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett
regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov för kortare eller längre tid. Vid
korttidsanställning/timvikariat erbjuds omsorg i mån av plats. Förfrågan ställs
till förskolechef.
Förutsättningen är att barnet är folkbokfört i Gullspångs kommun.
ANSÖKAN OM PLATS
Ansökan om plats görs via kommunens e-tjänst
Observera att ansökan måste skickas in senast en månad innan omsorgsbehovet
uppstår.
Utöver ansökan måste följande skickas med e-post till Barn, utbildning- och
kulturförvaltningen: suzanne.westanmo@gullspang.se
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• Ett arbetsgivarintyg som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid.
• Schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid, restid och
eventuell sovtid)

INSKOLNING
Inskolning sker efter att information om startdatum skickats hem.
SCHEMA
Aktuellt schema över barnets omsorgsbehov ska alltid lämnas till förskolan i så god
tid som möjligt. Det ligger till grund för bemanning och personalens arbetsschema.
Ändringar av inlämnat och godkänt schema kan endast ske om verksamhetens
planering tillåter det.
AVGIFT
Avgiften för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxan.
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