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Allmän förskola för 3 – 5 åringar 
Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller tre år. 

Kommunen har enlig lagen om allmän förskola skyldighet att erbjuda plats. 

De barn som är placerade i pedagogisk omsorg har också rätt att ta del av den allmänna 

förskolan. 

Styrdokument 
Verksamheten styrs av skollagen kap. 8§ 4 från läroplanen för förskola Lpfö 18.  

Vad säger skollagen och läroplanen om förskola? 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 

fortsatt utbildning. 

Hur organiseras allmän förskola i Höörs kommun? 
Allmän förskola är förlagd till 525 timmar per år (se nedan i tabell) och tillgänglig 15 

timmar per vecka under tiden 1 september – 31 maj, 1 juni – 31 augusti erbjuds ingen 

allmän förskola.  

Det är viktigt att tider och planering utgår från barnet och att den ger kontinuitet och en 

god grund för lek och lärande. Rektor och personal på förskolan/pedagogisk omsorg 

beslutar hur den allmänna förskolan ska organiseras. 

Anmälan, placering och avgifter 
Den allmänna förskolan för tre-, fyra- och femåringar är avgiftsfri för de 15 timmar som 

barnet har rätt till. Har barnet en grundplacering går det automatiskt också i allmän 

förskola. Avgiften motsvarar då barnomsorgstaxa med en reducering på 30% och gäller 

från och med den 1 september det år barnet fyller 3 år.  

För dig som endast önskar avgiftsfri allmän förskola: 
• Ansök om plats på Höörs kommuns hemsida i E-tjänst för Förskola och Fritidshem 

minst 4 månader innan den 1 september. 

• Ni måste säga upp platsen Höörs kommuns hemsida i E-tjänst för Förskola och 

Fritidshem minst 1 månad innan den 31 maj. 

• Ny anmälan måste göras enligt kommunens gällande regler för att ha en ny plats 

till den 1 september (ej garanterad plats på samma förskola/pedagogisk omsorg) 

För dig som väljer att har kvar 15 tim/vecka under juni-augusti 

gäller: 
• Avgift enligt gällande barnomsorgstaxa  



 

 
   
   

   
    

    

    

 

E-tjänst förskola och fritidshem 
Du som vårdnadshavare har två plattformar som du ska använda. 

• IST där ansöker du om plats, uppsägning och lämnar in inkomstuppgifter. 

• Infomentor lägger du in schema, sjuk/frisk anmäler och lämnar allmän 

information. Här kan du även följa barnets utveckling och lärande. 

Försäkring 
Alla folkbokförda barn i Höörs kommun är kollektivt olycksfallförsäkrade. 

På kommunens hemsida finns mer information om försäkringsbeskedet. 

Tystnads- och anmälningsplikt 
All personal på förskola/pedagogisk omsorg har både tystnadsplikt och anmälningsplikt. 

Det innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas för utomstående, samt att i de fall 

barn far illa är personalen och rektor skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten 

(socialtjänstlagen kap 14 § 1). 

 

Fördelning av allmän förskola för perioden 220901 – 230531 
Vecka Tim/vecka Anmärkning 

35 6 1/9 Allmän förskola börjar 

36-46 15  

47 12 23/11 Fortbildningsdag (ingen allmän förskola) 

48-50 15  

51 12 22/12  Allmän förskola slutar 

Totalt: 240  

   

1 0 v.1 Ingen Allmän förskola  

2 9 11/1 Allmän förskola börjar 

3-13 15  

14 6 5/4 och 6/7 ingen allmän förskola 7/4 Långfredagen 

15 12 10/4 Annandag påsk 

16-19 15  

20 12 18/5 Kristihimmelsfärdsdag 

21 15  

22 6 31/5 Allmän förskola slutar  

Totalt: 285  

Summa:  525  

 

 


