SVENSKA

Välkommen till
Barn och utbildning

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun ligger i norra
delen av Sverige längs Norrlands
kusten. Kommunen har ungefär
72 000 invånare. I kommunen
finns personer från cirka 70
olika länder. Det går att ta
sig till kommunen med bil,
buss, tåg och flyg. Att flyga
till Stockholm tar en timme.
Skellefteå kommun har
mycket att erbjuda både
för dig som har bott här
en längre tid och för dig
som är nyinflyttad.

Skellefteå

60 minuter

Stockholm

Läs mer på vår webb
Vill du läsa mer om de olika delarna i broschyren så
gå in på kommunens hemsida www.skelleftea.se/skola

Förskola
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i
åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar,
studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som
har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål
och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö
98/10 och skollagen. Förskolan är det första steget i
det svenska utbildningssystemet.
Annan pedagogisk verksamhet
Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsom
råden som ett alternativ till förskola eller fritidshem.
Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas om
hand i personalens eget hem (traditionellt familje
daghem). Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en
särskild lokal. Värdegrunden i förskolans läroplan
gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är
vägledande för verksamheten. Skellefteå kommun
erbjuder verksamhet på obekväm arbetstid i tre
befintliga förskolor i Skellefteå. Verksamhet på
obekväm arbetstid kan ansökas av vårdnadshavare
som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan
kl. 19.00–06.00 samt helger.
Allmän förskola
Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre
år rätt till allmän förskola. Från och med första septem
ber samma år är den allmänna förskola avgiftsfri. Den
allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år.
I Skellefteå kommun omfattar detta 15 timmar/vecka i
befintlig verksamhet. Allmän förskola följer i huvudsak
skolans läsårstider. Det vill säga att uppehåll görs vid
lov (jullov, sportlov, påsklov och sommarlov).

Att ansöka om plats
Vårdnadshavare till barn från ett års ålder kan ansöka
om plats på förskola eller annan pedagogisk verksam
het i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete
eller studier eller om barnet har ett eget behov på
grund av familjens situation i övrigt. Vårdnadshavare
som är arbetssökande eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från
och med barns ett års ålder ansöka om plats på för
skola eller annan pedagogisk verksamhet under minst
tre timmar per dag eller femton timmar i veckan.
Skellefteå kommun garanterar dig plats på förskola
eller annan pedagogisk verksamhet förutsatt att
ansökan om plats lämnas in senast tre månader
innan önskat datum för placering. Önskat datum för
placering blir ert introduktionsdatum, det vill säga det
datum barnet senast ska börja sin introduktion på
förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Tänk
på att räkna in cirka tio arbetsdagar (för introduktion
av barnet) i önskat datum för placering innan arbete/
studier börjar.
Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem
eller på blanketten ”Ansökan om plats i förskola,
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem”. För
att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos
kommunens kundtjänst, telefon 0910-73 50 00.
Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med
undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad.
Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårds
gatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst,
Stadshuset. Läs mer på www.skelleftea.se/minasidor
Uppsägning av plats
Uppsägning av plats på förskola eller annan pedago
gisk verksamhet ska ske minst två månader innan
barnet slutar. När barnet ska börja förskoleklass
behöver inte vårdnadshavare säga upp platsen på

kommunal förskola eller annan pedagogisk verksam
het om plats önskas på fritidshem, detta sker då au
tomatiskt.Uppsägning av plats görs i e-tjänst förskola,
fritidshem eller på blanketten ”Uppsägning av plats i
förskola,
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem”. För
att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kom
munens Kundtjänst på telefon 0910-73 50 00. Under
skrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag
för vårdnadshavare med enskild vårdnad. Blanketten
skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6,
931 85 Skellefteå eller lämnas i kundtjänst, Stadshuset.
Avgifter
Skellefteå kommun tillämpar en maxtaxa med två
avgiftsnivåer. Att tacka ja till en plats i förskola eller
annan pedagogisk verksamhet innebär att du debite
ras för platsen tolv månader per år. Avgiftsfri introduk
tion gäller under 10 vardagar, därefter tas fastställd
avgift ut. Avgiften i förskola och annan pedagogisk
verksamhet grundar sig på:
• hushållets bruttoinkomst per månad
• barnets eller barnens schematider
• barn placerade i pedagogisk omsorg – arvodesdel
Läs mer på www.skelleftea.se/skola
Frånvaro och ledighet
Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsk
lov och övrig semester anmäls direkt till förskolan eller
annan pedagogisk verksamhet. Minskad närvarotid
under normal ledighet påverkar inte avgiften. Barn har
inte rätt att vara på förskola eller annan pedagogisk
verksamhet när vårdnadshavare har semester eller
annan ledighet (till exempel flextid, kompledighet, lov).
Förskoleråd
I förskolan finns förskoleråd där både vårdnadshavare
och personal är representerade. Ta kontakt med för
skolechefen om du vill vara med och påverka.

Grundskola
Förskoleklass
Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex
år kan barnet börja förskoleklass. Förskoleklassen är
avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.
Grundskola
I augusti det år barnet fyller 7 år börjar det i första
klass i vår 9-åriga grundskola. Skolplikt gäller, som
innebär att det finns en lag som säger att alla barn och
unga i Sverige ska gå i skolan. Vill du att ditt barn ska
gå i första klass redan vid 6 års ålder ska du ansöka
om det hos rektorn på skolan där ditt barn ska gå. Det
kostar ingenting att gå i skolan. Läroböcker och lunch
är gratis.
Grundsärskola
En elev som har rätt till undervisning i grundsärskola
kan vara kvar i sin hemskola och studera enligt grund
särskolans kursplan. Eleven kan även börja i områdes
särskolan.
Fritidshem
Vårdnadshavare till elever från och med förskoleklass
kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning
det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller
om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. Vårdnadshavare som är arbets
sökande eller föräldralediga enligt föräldraledighets
lagen för vård av annat barn, kan ansöka om plats på
fritidshem tre dagar i veckan, från skoldagens slut fram
till 15.30. Detta gäller elever från förskoleklass till och
med årskurs 3.
Uppsägning av plats i fritidshem görs två månader
innan eleven slutar. Avgift debiteras under uppsäg
ningstiden. Om uppsägning av fritidshemsplats avser
perioden juni–augusti, befrias vårdnadshavare inte
från betalningsansvar om eleven återkommer till fri
tidshem före första oktober samma år. Efterdebitering
vid uppsägning av fritidshemsplats för sommaren sker
om eleven återkommer till hösten.

Ansökan/uppsägan om plats görs i e-tjänst förskola,
fritidshem eller på blankett. För att använda e-tjänsten
krävs att du har e-legitimation.
Elevens utveckling
Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vård
nadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Sam
talet ska handla både om elevens kunskapsutveckling
och sociala utveckling i förhållande till läroplanen,
kursplaner och kunskapskrav. I grundskolan ska lära
ren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan en
gång per läsår för elever i de årskurser som betyg inte
sätts. En sådan plan ska även upprättas en gång per
läsår för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan i de fall
betyg inte sätts.
Betyg
Elever får i dag betyg i årskurs 6–9. Betyg sätts i slutet
av varje termin och i årskurs 9 sätts ett slutbetyg på
våren. I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla
ämnen om en elev eller elevens vårdnadshavare begär
det.
Skolråd
På skolorna finns skolråd där både vårdnadshavare
och personal finns representerade. Vill du vara med
och påverka ska du ta kontakt med skolans rektor.
Frånvaro och ledighet
Om ditt barn är sjukt ska du göra sjukanmälan i etjänst grundskola. Du kan också ringa till kommunens
kundtjänst. Sjukanmälan ska göras innan skoldagens
början.

Gemensamt för alla verksamheter
Försäkringar
Alla barn som går i förskola, i pedagogisk omsorg,
fritidshem och skolan är försäkrade. Försäkringen
gäller även på fritiden. Läs mer på www.skelleftea.se/
forsakringar
Modersmål
I förskolan och skolan får barnen och eleverna möjlig
het att utveckla både sitt modersmål och det svenska
språket. Eleverna i skolan har även rätt att läsa svenska
som andraspråk.
Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande och
förebyggande med barn i förskola, förskoleklass,
fritidshem samt med elever i årskurs 1–9. Den kan
även stödja barns och elevers kunskapsutveckling.
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