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Allmän förskola för dig som har ett barn som fyller tre
år under 2021
Snart dags för allmän förskola
Den allmänna förskolan erbjuder alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap
och förbättrar därmed barnens möjligheter till lärande och en positiv utveckling. På detta
sätt tydliggörs förskolans roll i kunskapssamhället och i det livslånga lärandet.
Förskolan är det första steget i det nationella utbildningssystemet. Därför är det viktigt att
alla barn har tillgång till den. Riksdagen har beslutat att alla barn ska erbjudas plats i allmän
förskola minst tre timmar per dag från och med höstterminen det år de fyller tre år.
Organisation
Den allmänna förskolan betyder att den ska vara tillgänglig för alla men det är frivilligt att
låta barnet delta. Jönköping kommun erbjuder allmän förskola tre timmar per dag, eller 15
timmar per vecka fördelade på tre eller fyra dagar, efter beslut på varje förskola. Den
allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov.
Ditt barn erbjuds i första hand plats på en förskola nära ditt hem. Om du önskar plats på
annan förskola än den nära ditt hem så kan det tillgodoses i största möjliga utsträckning.
Skolskjuts till eller från förskolan beviljas inte.
Kostnad
Den allmänna förskolan är avgiftsfri. De barn som har ett omsorgsbehov utöver tiden i
allmän förskola får sin avgift reducerad från och med augusti det år de fyller tre år.
Barn som redan går i förskola
Om ditt barn har en plats i kommunal eller i fristående förskola (förskola med annan
huvudman än kommunen) behöver du inte gör en särskild anmälan.
Barn som går i pedagogisk omsorg hos en dagbarnvårdare
Om ditt barn har en plats i pedagogisk omsorg hos en dagbarnvårdare, och har ett
omsorgsbehov på mer än 15 timmar per vecka, reduceras avgiften även om barnet inte går i
den allmänna förskolan. Om ditt barn ska gå både i pedagogisk omsorg och i allmän
förskola, måste du som regel själv ordna så att barnet kommer till och från förskolan.
För barn i pedagogisk omsorg som också önskar gå i allmän förskola – eller som önskar
flytta från pedagogisk omsorg till att enbart gå i förskola – krävs särskild anmälan.
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Barn som inte går i förskola
Om ditt barn inte har en plats i förskola, men önskar delta i den allmänna förskolan så
behöver du göra en särskild anmälan.
Utbildningsförvaltningens administrativa enheten (tfn nr se sid 2) står gärna till tjänst med
ytterligare upplysningar och tar emot din anmälan före den 1 april.
Jönköpings kommun och de enskilda anordnarna önskar alla barn välkomna till den
allmänna förskolan!
This information about general preschool for those who have children who will reach the
age of three in 2021, is also available in English on the Jönköping Municipality website
www.jonkoping.se/forskola

