Ankomstdatum/DNR

BUN 2019/115

Barn- och utbildningsförvaltningen

Riktlinje för barnomsorg obekväm arbetstid
Verksamhet: Förskola, Grundskola, Gymnasium, Särskola
(BUN § 69, dnr BUN 2019/115, 29 spril 2019)

Omsorg på obekväm arbetstid omfattar tid då förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inte erbjuds.
Kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid med hänsyn till
vårdnadshavare/föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Omsorg på obekväm arbetstid ska
bedrivas som annan pedagogisk omsorg enligt kap 25 i skollagen, vilket innebär att det inte är en skolform.
Huvudmannen ansvarar för att det finns lämpliga och ändamålsenliga lokaler samt personal med sådan
utbildning och/eller erfarenhet att barnets behov av omsorg tillgodoses.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn folkbokförda i Åmåls kommun kan efter särskild prövning, ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid –
kvällar, nätter och helger.
Barn från 1 -13 år vars vårdnadshavare eller varaktigt sammanboende med ordinarie arbetstid förlagd till
kvällar, nätter och helger kan ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från vårdnadshavarnas arbetsgivare. Behovet av
omsorg under tid då vanlig förskola och fritidshem inte erbjuds ska vara regelbundet och kontinuerligt
återkommande, minst 2 tillfällen per månad. Vårdnadshavaren ska även ha prövat möjligheten att ändra sina
arbetstider.

Öppet tider
Vardagar 18.00 - 08.00

Helger 00.00-24.00

Stängt
v.28 - 31
Julafton, juldagen och annandag jul
Nyårsafton och nyårsdagen
Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk
Midsommarafton och midsommardagen

Vistelsetid
Barnens tid i verksamheten styrs av vårdnadshavare/föräldrars arbetstid plus restid.
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Lämning och hämtning
Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets lämning och hämtning från verksamheten.
• Lämning kvällstid sker mellan kl 18.00 - 21.00.
• Hämtning på morgonen sker mellan kl 05.30 - 8.00.
• Hämtning kvällstid för barn som inte ska övernatta sker senast kl 21.30.

För övrigt gäller barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem.
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