1 (2)

Allmän förskola för dig som har ett barn som
fyller tre år under 2018
Snart dags för allmän förskola
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 och 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 utbildningsenhet nära ditt hem. Om du
önskar plats på annan enhet än den nära ditt hem så ska 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 enskild 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.
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 barn- och elevadministration (tfn nr se baksidan) 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!
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This information about general preschool for those who have children who will reach
the age of three in 2018, is also available in English on the Jönköping Municipality
website www.jonkoping.se/forskola

Utbildningsförvaltningens barn- och
elevadministration
Område

Administratör

Telefon

Marie Fredriksson
Bankeryd, Trånghalla,

036-10 66 18
marie.fredriksson@jonkoping.se

Torpa, Centrum väster,
Bäckalyckan, Mariebo,
Lekeryd

Camilla Davidsson
036-10 20 63
camilla.davidsson@jonkoping.se
Anna Ingvarsson

Dalvik/Skänkeberg, Bymarken

036-10 54 04
anna.ingvarsson@jonkoping.se

Centrum öster, Rosenlund,
Tenhult/Ödestugu
Ekhagen, Österängen,
Vättersnäs, Öxnehaga
Norrahammar, Månsarp,
Taberg
Norra Mo, Haga,
Gräshagen/Tokarp, Hovslätt,
Ljungarum/Fridhem

Sofie Roxmarker
036-10 71 02
sofie.roxmarker@jonkoping.se
Sandra Sjögren
036-10 66 23
sandra.sjogren1@jonkoping.se
Karin Alm
036-10 68 32
karin.alm1@jonkoping.se
Stefanie Allthin
036-10 54 02
stefanie.allthin@jonkoping.se
Sofi Wik Aourell

Råslätt, Barnarp, Grästorp

036-10 68 69
Sofi.wik-aourell@jonkoping.se

Gränna, Visingsö, Ölmstad,
Örserum, Skärstad,
Kaxholmen, Huskvarna norr
Egnahem, Hakarp, Huskvarna
söder

Emina Paulin
036-10 65 19
emina.paulin@jonkoping.se
Laanie Olin
036-10 69 63
laanie.olin@jonkoping.se

