
 

 

   
   

 
 
 

Bra att veta  
om fritidshem i Gullspångs kommun 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM 
 
Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem.  
Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här broschy-
ren vill vi informera dig som förälder och ge svar på olika frågor som du 
kan ha.  
 
Fråga personalen 
 
Fråga gärna mycket.  
Personalen är väl medveten om att du har frågor och funderingar och 
tycker det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga. 
 
 
FRITIDSHEMMETS UPPDRAG 
 
Fritidshemmet ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt, 
erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 
som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och 
förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 
sociala och emotionella utveckling. 
 
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa 
mångsidighet, helhet och kontinuitet för barns utveckling och lärande. 
 
I en verksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande 
sker hela tiden och i alla sammanhang samt präglas av synen på barn 
som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande 
skapas goda möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. 
 
Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefin-
nande, omsorg och på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fri-
tidshemmet vara ett värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbetet 
och i arbetet med att förebygga mobbning, trakasserier eller andra pro-
blem som kan uppstå inom barngrupper 
 
Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid.  
Fritidshemmet kan bidra till att barn utvecklar en tillit till sig själva och sin 
egen förmåga. 
 
Barn har ett stort rörelsebehov. Det är därför viktigt att erbjuda rikliga till-
fällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där krea-
tivitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta.        



 
 

 

FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL I SAMVERKAN 

 
En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att 
kunna ge de bästa möjligheter för elevens utveckling och lärande. 
 
Fritidshemmet erbjuder utvecklingssamtal om så önskas. På utveckl-
ingssamtalet förs en dialog kring elevens trivsel och utveckling. 
 
Du kommer också att bli inbjuden till föräldramöte eller öppet hus till-
sammans med övriga föräldrar. 
 
Tveka inte att ringa personalen eller rektor om du har frågor som rör ditt 
barn.  
 
 

TIDER OCH SCHEMA 

 
Ditt barn får vara på fritidshemmet när du arbetar eller studerar och när 
du reser till och från arbete eller studieplats. Schemat bygger på att den 
förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar ti-
digast hämtar barnet. 
 
När ni beviljats plats registrerar du via ”Min sida” de tider som kommer 
att gälla. Schemat ligger till grund för verksamhetens planering.   
 
Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. 
Om du av någon orsak behöver ändra tiden för att lämna eller hämta 
barnet, ring alltid och meddela personalen. 
 
Om tiderna för barnet måste ändras, registrerar du ett nytt schema i så 
god tid som möjligt. Ta för vana att alltid tala om för personalen att du 
registrerat ett nytt schema.  
 

 
OM DITT BARN BLIR SJUKT 

 
Orkar inte barnet med vistelsen på fritidshemmet på grund av feber, in-
fektion, medicinering eller annan orsak, ska barnet vara hemma. 
Har ditt barn en smittsam sjukdom är det viktigt att personalen blir infor-
merad.  
 
 



 
 

 

Allergi 
 
Kom ihåg att tala om för personalen om ditt barn har någon form av al-
lergi.  
 
 

SEMESTER & LEDIGHET 

 
Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter. Det underlät-
tar för personalen att planera verksamheten på bästa sätt. 
 
 

ALLA BARN ÄR FÖRSÄKRADE 

 
Gullspångs kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla 
barn i kommunen. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker vissa kost-
nader som kan uppstå i samband med ett olycksfall. Observera att för-
säkringen ger ett begränsat skydd. Mer information om försäkringen och 
om skadeanmälan finns på kommunens webbplats, gullspang.se  
 

 
 
AVGIFTER OCH INKOMSTUPPGIFT 
 
En avgift tas ut för plats på fritidshem och platsen betalas från första in-
skolningsdagen alltså det datum som du och personalen kommit överens 
om att barnet ska börja. Hur stor avgiften blir beror på hushållets sam-
manlagda inkomst. Avgiften betalas som fast månadsavgift under årets 
samtliga månader. Det innebär att det inte är möjligt att göra avdrag för 
semester eller annan frånvaro. Observera att vid utebliven betalning ris-
kerar barnet/barnen att stängas av från verksamheten.  
 
Senast under inskolningen vill vi ha uppgifter om den inkomst som avgif-
ten ska baseras på. Inkomsten registrerar du enklast via ”Min sida” på 



 
 

 

webben. Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan 
skatt). Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är 
sammanboende med. Saknar vi inkomstuppgift blir vi tvungna att debi-
tera högsta avgift. 
 
Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via 
”Min sida”.  
 
 
 
Till avgiftsgrundande inkomst hör även: 
 

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 

• Familjehemsförälders arvodesersättning 

• Pension 

• Livränta 

• Föräldrapenning 

• Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för 
merutgifter ska inte tas med) 

• Sjukbidrag 

• Sjukpenning 

• Arbetslöshetsersättning 

• Kontant arbetsmarknadsstöd 

• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 

• Familjebidrag i form av familjepenning 

• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.   

• Inkomst av aktiv och eller/passiv näringsverksamhet som förts på 
deklarationens huvudblankett och medräknas i hushållets samlade 
bruttoinkomst 

 
Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag 
med mera som avses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VAD KOSTAR DET? 

 
Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras 
avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. 
Därför räknar du ditt yngsta barn som barn 1. 
 
Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritids-
hemsbarnet som barn två eller tre. 
 
Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst per månad. 
Fjärde barnet är avgiftsfritt. 
 
 
 
FÖRSKOLA: 
 
Barn 1 3% av bruttoinkomsten dock högst  1572 kr/månad 
Barn 2 2% av bruttoinkomsten dock högst       1048 kr/månad 
Barn 3 1% av bruttoinkomsten dock högst 524 kr/månad 
Barn 4 ingen avgift 
 
 
FRITIDSHEM: 
 
Barn 1 2% av bruttoinkomsten dock högst 1048 kr/månad 
Barn 2 1% av bruttoinkomsten dock högst   524 kr/månad 
Barn 3 1% av bruttoinkomsten dock högst  524 kr/månad 
Barn 4 ingen avgift 
 
Avdrag för allmän förskola (3-5 åringar) görs med 30 % under hela ka-
lenderåret. Avdraget gäller fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år. 
För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per 
vecka debiteras ingen avgift.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR 

 
Fritidshemmet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år för persona-
lens kompetensutveckling och planering. 
 

 
UPPSÄGNING AV PLATS 

 
Vill du inte längre ha kvar din plats säger du upp den via ”Min sida” på 
webben. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag den 
registreras på ”Min sida”. Avgiften betalas som vanligt under uppsäg-
ningstiden. 
Om du vill söka plats på annat fritidshem i kommunen fyller du i en ny 
ansökan via vår självservice. Så snart det blir möjligt att tillgodose din 
önskan om omflyttning får du ett erbjudande om plats.  

 
DATAREGISTER 

 
De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i vårt datasystem och 
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. 

 
 
KLAGOMÅLSHANTERING 

 
Det finns en blankett för klagomål på kommunens hemsida, om det är 
något som inte är till belåtenhet. 
 
 

VILL DU VETA MER? 

 
Har du fler frågor får du gärna kontakta det fritidshem där ditt barn ska 
börja. Kontaktuppgifterna hittar du på vår webbsida. 
 
Har du frågor som rör erbjudan om plats, schema, avgifter eller liknande 
är du välkommen att kontakta oss på Barn- och utbildningskontoret. 
 
 
VÄLKOMMEN! 
 
 
 

 



 
 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET 

 
Administratör 
Suzanne Westanmo 
Tel: 0551-36158 
suzanne.westanmo@gullspang.se  
 
Gullspång 
Biträdande rektor Anders Pallin 
Tel: 0551-36045 
anders.pallin@gullspang.se 
 
Hova & Otterbäcken 
Rektor Per Hallén 
Tel: 0506-36171 
per.hallen@gullspang.se 
 
 
 
 
 
 
Webbsida - www.gullspang.se 
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FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM I GULLSPÅNGS KOMMUN 

 
Hova förskola  Älgen 0506-36064 
Väderkvarnsvägen 4  Björnen 0506-36033 
548 31  HOVA                          Haren              0506-36309 
                                                  Ekorren  0506-36183 
                 Vargen        0506-36313 
                 Hjorten             0506-36182 
 
Regnbågsskolan Fritidshem    0506-36162 
Värmlandsvägen 6    0506-36168 
548 92 HOVA 
     
 
Gullspångs förskola  Blå  0551-36251 
Villagatan 15  Bruna  0551-36252 
547 31 GULLSPÅNG  Gröna  0551-36253 
  Gula  0551-36254 
  Röda   0551-36255
  Paviljongen 0551-36174, 75
  Personal  0551-36256 
  Köket  0551-36257 
 
 
 
Gullstensskolans Fritidshem, Guldstenen   0551-36154 Yngre 
Skolgatan 14    0551-36161 Äldre 
547 31 GULLSPÅNG    
 
 
Gallernäset 
Otterbäckens förskola Förskola    0551-36160 
Allmänna vägen 103 Fritidshem   0551-36180 
547 72 OTTERBÄCKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


