Anmäl Frånvaro
Vanliga frågor och svar
Kan jag göra en frånvaroanmälan när mitt barn ska vara ledigt?
Nej, frånvaroanmälan och ledighetsanmälan är två olika tjänster.
Jag kan inte göra min frånvaroanmälan ogjord, hur gör jag?
Det går inte att ta bort en frånvaroanmälan. Vänd dig till ditt barns förskola för att meddela att frånvaroanmälan inte
gäller.

Anmäl Ledighet
Vanliga frågor och svar
Måste jag få beviljat att mitt barn ska vara ledigt?
Nej, du behöver inte bli beviljad ledighet för ditt barn som går i förskola eller på fritidshem.
Kan jag redigera min ledighet?
Ja, du kan redigera din ledighet. Klicka på Ledighet och därefter på Redigera. Ändra ledigheten och klicka därefter på
Spara.
Kan jag ta bort en inlagd ledighet?
Ja, du kan ta bort en inlagd ledighet. Klicka på Ledighet och därefter Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort ledigheten.

Avtal
Vanliga frågor och svar
Vad är ett avtal?
Ett avtal är en typ av avvikelse mot ditt barns ordinarie schema. Exempelvis om ditt barn ska hämtas tidigare en dag
eller hämtas av annan person än av dig som vårdnadshavare.
Kan jag skapa ett avtal om mitt barn ska lämnas en annan tid än schematiden?
Nej, om ditt barn ska lämnas en annan tid än schematiden måste du ringa till förskolan alternativt ändra i ditt schema.
Vad kan jag skapa avtal för?
Du kan skapa avtal för om ditt barn hämtas en tidigare tid än schematiden, hämtas av någon annan än dig som
vårdnadshavare eller ska gå hem med en kompis.
Kan jag se om barnets andra vårdnadshavare har lagt in några avtal?
Ja, däremot får du ingen automatisk avisering när en annan person lägger in ett avtal för ditt barn.
Kan jag redigera eller ta bort ett skapat avtal?
Ja, du kan redigera och ta bort ett avtal.

Forts på nästa sida

Grund för placering
Vanliga frågor och svar
Måste jag ange grund för placering?
Ja, eftersom det handlar om hur mycket du ska betala för ditt barns plats.
Din inkomst ligger till grund för vilken avgift du betalar för plats i förskola eller fritidshem.
För att vi ska kunna räkna ut vad du ska betala för ditt barns plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver
du regelbundet uppdatera dina inkomstuppgifter.
Om du inte uppdaterar informationen om din inkomst kommer du att betala maxtaxa. Maxtaxa är den maximala avgift
som du som vårdnadshavare kan få betala för ditt barns plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Lovledighet
Frågor och svar
Varför måste jag fylla i lovmallen trots att mitt barn ska gå samma tider som vanligt?
Vanligtvis är det färre antal barn som kommer till förskolan under skolloven. Genom att fylla i lovmallen kan personalen
planera verksamheten, personalbeläggning och matbeställning.
Vi har delad plats, hur fyller vi i lovmallen?
Vårdnadshavare med delad plats behöver fylla i lovmallen tillsammans. Om ni behöver hjälp vänder ni er till
förskoleenheten
Kan jag ändra i lovmallen?
Ja, fram till det sista svarsdatum som förskolan har satt kan du ändra i lovmallen.

Mina uppgifter
Frågor och svar
Varför ska jag lägga in mina kontaktuppgifter?
För att vi ska kunna nå dig om det händer ditt barn någonting.

Schema
Vanliga frågor och svar
Måste jag ändra hela schemat om jag vill ändra tiden för en dag?
Nej, du behöver inte ändra grundschemat utan det räcker att du skapar ett avtal med avvikelse för just den aktuella
dagen.
Blir mitt schema automatiskt godkänt när jag lägger in ett nytt schema?
Nej, du måste vänta på att personalen godkänner ditt schema innan det börjar gälla.
Från och med när gäller det nya schemat?
Ditt nya schema gäller inte gäller förrän personalen har godkänt schemat. Schemat ska lämnas in 2 veckor innan det
börjar gälla.

