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Riktlinjer för plats på Dygnet runt förskola i Olofströms Kommun 

 
Olofströms Kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till föräldrar och vårdnadshavare som är 
folkbokförda i Olofströms kommun. Obekväm arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30 – 06.30 samt dygnet 
runt på helger. Omsorg erbjuds inte på julafton och nyårsafton. 

 
Föräldrar/vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under vårdnadshavares sjukdom, 
föräldraledighet, semester eller annan ledighet. 

 
Dygnet runt förskolan finns på Ekeryd förskola. 

 
• Begränsat antal platser. 
• För barn från 1 – 12 år. T o m vårterminen det år barnet fyller 13 år. 
• De barn som har flest behovstimmar har förtur. 
• Föranmälan till Dygnet runt, måste ske 4 månader innan. Undantag kan ske vid omsorgsbehov under 

juni-augusti. Viktigt dock för planering att föranmälan sker så tidigt som möjligt. 
• Schema och schemaändringar ska lämnas in 14 dagar innan behovet av omsorg finns. Schema ska 

skickas in på blankett till Barnomsorgen@olofstrom.se. Blanketten finns på Kommunens hemsida. 
Vid behov med kortare varsel, tillmötesgås det om  verksamheten tillåter. 

• Platsen ska användas, om inte sägs den upp efter 3 månader.  
• Föräldrar/vårdnadshavare har ansvar för att barnet lämnas och hämtas på Dygnet runt förskolan, om 

inte barnet är placerat på Ekeryds förskola. 
• Vardagar lämnas barnet tidigast kl. 13.00 / senast klockan 19.00. 
• Senaste tiden för att hämta ditt barn är 20.00. Efter denna tiden ska barnet sova över hos oss. Om 

barnet är ledigt dagen efter eller börjar sent, så får man hämta senast 20.30. 
• Om barnet får syskon upphör placeringen och man får ansöka på nytt när föräldraledigheten är över. 
• Behovet av Dygnet runt plats ska vara återkommande med kontinuitet, vilket innebär stadigvarande 

arbete över minst 1 månad. Intyg från arbetsgivaren som styrker att familjen har behov av 
barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämna in tillsammans med ansökan. 

• Sammanboende som är folkbokförda eller bor på samma adress jämställs med 
förälder/vårdnadshavare om han/hon sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. 
Deras arbetstider avgör tillsammans behovet av förskola. 

 
För att få tillgång till Dygnet runt ställs följande krav: 
Inga nära anhöriga som har möjlighet att ta hand om barnet på obekväm arbetstid. 
Som nära anhörig räknas make, maka, sambo, föräldrar, syskon, svärföräldrar. 
Vid delad vårdnad ska föräldrarna så långt som möjligt samverka kring omsorg av barnet på obekväm arbetstid. 
Att man som sökande har försökt att få ändrade arbetstider och att arbetsgivaren inte kan erbjuda detta. 
Vårdnadshavare lämnar in sitt schema. Rektor för förskolan och vårdnadshavare överenskommer 
om behovstiden. 
Beslutsrätten ligger hos Utbildningsförvaltningen och kan överklagas till Utbildningsnämnden 

 
 
 

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida 
https://olofstrom.se/personuppgifter 
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