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Rikttinjer för fritidshem
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem for elever i kommunens
forskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshem ska erbjudas till och
med vårterminen det år då eleven fuller 13 år. (Skollag 2010:800).
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Ansökan

a.

Bodens kommun erbjuder plats i fritidshem vid den skolenhet eleven uppfyller
sin skolplikt om fÌirutsättningar for plats är uppfyllda.
b. Bodens kommun garanterar plats vid fritidshem forutsatt att ansökan om plats
lämnas in senast två veckor innan önskat datum ftir placering.
c. För att ansökan ska behandlas laävs underskrift av vårdnadshavare.
d. Rektor beslutar sin inre organisation, placering i klass, avdelning och grupp.
e. Platserbjudande ges skriftlige4 platsinnehavaren ska ha besvarat erbjudandet
inom fem kalenderdagar, i arurat fall stängs och avslutas ansökan.
Vårdnadshavare ansöker på nytt om behov av fritidshem finns.
f. Bam har inte rätt till placering vid flera fütidshem samtidigt. Endast en plats
per elev godkänns oavsett huvudman och kommun.
Elever i behov av sdrskilt stÌid
a. Enligt skollagen 14 kapitel6$ ska barn som av fusiska, psykiska eller andra
skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella

behov käver.
Elevers vistelsetìd vidfritidshemmet
a. Eleven placerad på fritidshem ska ha ett registrerat schema med 4 veckors
framfiirhallning över elevens vistelsetid. Vistelsetid är endast den nettotid som
vid behov kan verifieras med vårdnadshavarnas arbetstidsschema/studieschema
och avsedd restid. Verifieras inte schema kan platsen avslutas.
b. Plats som inte nyttjats under 2 månader kan avslutas av kommunen.
Vårdnadshavare är då välkommen med ny ansökan när behov finns.
Stängda døgør ifrítidshemsverksømhet
a. Under fyra dagar per läsår är fütidshemmen stängda fiir planering, utvärdering,
och kompetensutveckling. Vårdnadshavare som inte kan ordna olnsorg på annat
sätt erbjuds plats vid något annat fritidshem vid dessa tillfiillen. Avgiften
påverkas inte.
Sepørerade vårdnadshøvare med gemensam vårdnad
a. Vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad men som är folkbokfÌirda på olika
adresser i Boden och ddr barnet bor ungefär lika mycket hos båda
vårdnadshavarna, ska ha delad plats für barnet. Platsen kan endast vara vid
samma fritidshem. Därmed är respekfive vårdnadshavare ansvarig ftir sin del av
platsen. Om en vårdnadshavare säger upp sin del av platsen debiteras den andre
vårdnadshavaren ñr hela platsen.
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Byte av skolenhet ochfr¡tidshem
a. Vid byte till skola eller fütidshem med füstående huvudman måste
vårdnadshavare säga upp sin fritidshemsplats och meddela skolbyte till
kommunen
b. Vid byte av skolenhet inom kommunal verksamhet måste ansökan om b¡e av
fritidshem lämnas in. Om eleven redan har en plats på kommunalt fritidshem
behöver vårdnadshavare inte säga upp denbefintliga placeringen.

c.

Avgift debiteras utan avbrott.
Uppsägníng øv pløts
a. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen
mottagits.
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b. Avgift ska betalas under hela uppsägningstiden.
Avgifter
q. Avgift debiteras enligt maxtaxa. Mer information om maxtaxan finns på
þ.
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www.skolverket.se.
Maxtaxan inom fritidshem utgår från familjens samlade bruttoinkomst och med
angivna tak for taxan. Med familj avses de som är folkbokforda på samma
adress, såsom ensamstående, sambo, partner eller makar, med såväl
gemensamma som inte gemensamma barn.

Vårdrndshavare är sþldig att lämna uppgifter om fiirändrade
familjeforhallanden.

Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavarna har behov av att nyttja plats

i

fritidshem måste båda hushållen lämna in bruttoinkomstuppgift.
Vårdnadshavare är sþldig att lämna inkomstuppgift innan eleven påbörjar sin
placering. Lämnas inte inkomstuppgft debiteras högsta avgift enligt maxtaxa.
Inkomstuppgift ska lämnas in minst en gång per år, samt vid ftirändringar.
Debiteras familjen högsta avgift behövs ingen ny årlig inkomstuppgift.
Retroaktiv avgift kan tas ut eller återbetalas om avgiften grundar sig på
felaktiga uppgifter.
Avgift ftir plats i fritidshem debiteras 12 månader per år.
Vid uteblivenbetalning fiiljs ekonomikontorets rutiner som ytterst innebär att
ärendet lämnas över till kommunens inkassoleverantör och
Krono fo gdemyndi gheten.
Elevens sj'ukdom, konflikt på arbetsmarknad, naturkatastrof eller annan
oforutsedd händelse berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av

avgrft.
Avstängning på grund av obetaldø avgifter
a. Om avgiften inte betalas har kommunen rätt att avsluta platsen. Beslut om
avstängning meddelas platsinnehavaren. Vårdnadshavare som har oreglerad
skuld från tidigare placering erbjuds inte plats på nytt om inte en
avbetalningsplan finns eller skulden är reglerad.
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