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Bestämmelser för Sommaröppet - Förskola
Under veckorna 28-31 slås ordinarie förskolor samman och Vänerparkens
förskola i centrum tillhandahåller barnomsorg. Barn som har placering i
Dalslandsområdet erbjuds plats i Frändefors vecka 28-29 och i Brålanda
vecka 30-31.
Barn vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor kan ansöka
om barnomsorg. På sommaröppen förskola kommer ditt barn att träffa
barn och pedagoger från andra än barnets ordinarie förskola. Ordinarie
barnomsorgsavgift debiteras.

Anmälan till Sommaröppet
Vem kan ansöka om plats?
Vårdnadshavare till barn från ett års ålder som har en placering på förskola
kan ansöka om barnomsorg på sommaröppet, i den omfattning det behövs
med hänsyn till arbete eller studier. Om du har behov av plats under veckorna 28-31 ska ”Ansökan om sommarförskola” fyllas i digitalt. Barnomsorg
erbjuds till arbetssökande vårdnadshavare när arbetsintyg uppvisats.
Allmän förskola och föräldralediga erbjuds inte plats på sommaröppen
förskola. Inga introduktioner av barn sker under v 28-31.
Att ansöka om plats
Vänersborgs kommun erbjuder barnomsorg på sommaröppen förskola
förutsatt att ”Ansökan om sommarförskola” skickats in, senast den 30
april 2018. På ansökan anges barnets namn, ordinarie placering, vårdnadshavarnas uppgifter samt övrig information som kan vara av intresse för förskolan. Även uppgifter om ditt barn behöver specialkost fylls i. För att
kunna planera verksamheten måste även barnets schematider fyllas i.
Besked om plats
När barnet har fått plats på sommaröppen förskola skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavarna. I placeringsmeddelandet finns information om vilken avdelning barnet har fått plats på, kontaktuppgifter till enheten och förskolechefen, samt inbjudan till Öppethus. Öppethus innebär
att vårdnadshavare och barn får besöka förskolan en kväll och träffa sommarens pedagoger samt bekanta sig med den nya miljön.
Meddela kommunens placeringsassistent om behov av plats inte kvarstår
eller ändras.
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Schema
Barnets närvarotider på förskolan ska anges i ansökan:
• Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid.
• Om vårdnadshavare är korttidsvikarie så gäller samma riktlinjer som för
arbetande eller studerande och schemat läggs utifrån arbetstid inklusive
restid.
Frånvaro och ledighet
Sjukdom och övrig ledighet anmäls direkt till den sommaröppna förskolan.
Kontaktuppgifter till förskolan finns i placeringsmeddelandet som skickas
ut vid placering. Barnet har inte rätt att vara på sommaröppet när någon
vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, lov).
Verksamhet på obekväm arbetstid
Vårdnadshavare som har barnomsorg på obekväm arbetstid använder
samma digitala ansökan.
Kontakta oss
Placeringsassistent har möjlighet att svara på era frågor
Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag klockan 10.00 - 12.00
Telefon: 0521-72 17 35 eller 0521-72 14 79
Besök
Onsdagar klockan 14.00 - 15.30
Besöksadress: Välkomsten, Belfragegatan 2, vån 2 (Tandvårdshuset)
Här kan du få hjälp att ansöka till sommaröppen förskola.

