
Förtydligande av regler för tid i förskolan
– information till föräldrar

Tid i förskolan
•	Alla	barn	har	från	och	med	höstterminen	det	år	

de	fyller	tre	år	rätt	till	förskola	525	timmar	om	
året.	Det	motsvarar	15	timmar	i	veckan.	Om	för-
älder	arbetar	eller	studerar	ingår	de	15	timmarna	i	
arbetstiden	eller	studietiden.	

•	Har	föräldern	enligt	skollagens	8	kap,	4	§	valt	
	enbart	allmän	förskola	som	är	en	avgiftsfri	verk-
samhet	för	barnet	gäller	de	15	timmarna	fördelade	
på	tre	timmar	per	dag,	med	fördel	bästa	pedago-
giska	tid	kl	8.30-11.30.	Tiden	följer	grundskolans	
terminer,	vilket	innebär	lediga	lov	som	i	skolan.	
Lunch	ingår	inte	i	de	tre	timmarna.

arbeTande föräldrar
•	Generellt	gäller	att	barnets	närvarotid	är	den-

samma	som	föräldrarnas	gemensamma	arbetstid	
+	restid.	Exempel:	Den	förälder	som	börjar	senare	
lämnar	senare,	den	förälder	som	slutar	tidigare	
hämtar	tidigare.

föräldrar med oregelbundna arbeTsTider
•	Om	förälder	arbetar	eftermiddag,	erbjuds	barnet	

att	komma	till	lunch.
•	Om	förälder	är	ledig	1-2	dagar	är	också	barnet	

ledigt.
•	Om	förälder	är	ledig	tre	dagar	eller	fler	i	följd	

ska	barnet	erbjudas	tid	i	förskolan,	för	att	uppnå	
minst	15	timmar	per	vecka.

•	Om	förälder	arbetar	helg	och	är	ledig	vardag/	
vardagar	är	också	barnet	ledigt.

naTTarbeTande föräldrar
•	Rätt	till	dygnsvila.
•	 Individuella	lösningar	efter	förälders	behov.

semesTer
•	När	förälder/föräldrar	har	semester	har	också	

barnet	semester.

sTuderande föräldrar
•	Generellt	gäller	att	barnets	närvarotid	är	den-

samma	som	föräldrarnas	tid	för	studier	+	restid.
•	När	lovdagar	infaller	under	terminen	och	för-

äldern	inte	bedriver	självstudier	är	barnet	ledigt.	
När	föräldrar	har	lov/uppehåll	mellan	terminer	=	
semester	har	barnet	också	semester.

•	Barnet	kan	ha	rätt	till	mer	tid	i	förskolan	utifrån	
barnets	eget	behov	av	särskilt	stöd.	Ansökan	görs	
till	handläggarna	på	Västerås	stads	Kontaktcenter.

föräldraledig förälder
•	Barnet	erbjuds	tid	i	förskolan	tre	timmar	per	

dag	eller	15	timmar	per	vecka	enligt	skollagen	
kap	8,	6	§.

•	När	barnet	är	nyfött	och	båda	föräldrarna	är	
hemma	med	föräldrapenning	gäller	15	timmar	per	
vecka	för	syskon.

•	Om	särskilda	behov	finns	enligt	skollagen	kap	8,	
6	§	kan	ansökan	om	mertid	göras	till	hand-
läggarna	på	Kontaktcenter.



skollagen (2010:800) kap 8 
4 §  ”Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 

förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.”

5 §  ”Barn ska från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har 
eget behov på grund av familjens situation i övrigt.”

6 §  ”Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldra-
ledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från ett års ålder 
erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.”

7 §  ”Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om 
de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
i form av förskola.”

arbeTssökande förälder
•	Barnet	erbjuds	förskola	20	timmar	per	vecka.	

Hur	tiden	ska	fördelas	bestäms	av	verksamheten	
utifrån	vad	som	är	bästa	pedagogiska	kvalitet	för	
barnen,	efter	dialog	med	föräldrar.

sjukskriven förälder, förälder med  
sjukersäTTning och när syskon är sjukT
•	Barnet	går	enligt	överenskommelse	med	förskole-

chef	utifrån	föräldrarnas	behov	eller	utifrån	
barnets	eget	behov	av	särskilt	stöd.

hemmaföräldrar och  
pensionärer/ålderspensionärer
•	Barn	erbjuds	från	och	med	höstterminen	det	år	

de	fyller	tre	år	förskola	under	minst	525	tim-
mar	om	året,	15	timmar	i	veckan,	fördelat	på	
tre	timmar	per	dag	under	skolans	terminer.	Mer	
tid	kan		erbjudas	utifrån	barnets	eget	behov	av	
särskilt	stöd.	Ansökan	görs	till	handläggarna	på	
	Kontaktcenter.

regler och avgifTer
Läs	mer	om	regler	och	avgifter	för	förskola,	fritids-
hem	och	pedagogisk	omsorg	på
www.vasteras.se	under	fliken	Förskola	&	skola.

för mer informaTion vänd dig Till
Kontaktcenter
Telefon:	021-39	00	00,	vardagar	kl	7.30-17.00

Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter 021-39 00 00

buf@vasteras.se
www.vasteras.se
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