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Vårt mål är en meningsfull, trygg
och lärorik utbildning
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Kommunala förskolor och fritidshem
Bildningsnämnden är ansvarig för kommunens förskole– och fritidshemsverksamhet.
Verksamheten bidrar till att du som vårdnadshavare kan förena föräldraskap och arbete
eller studier.
Ditt barn möts av en utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vårt
mål är en utbildning som är meningsfull, trygg och lärorik där ditt barn får utvecklas
efter sina förutsättningar. Kommunala förskolor och fritidshem finns i Horn, Kisa och
Rimforsa. På sista sidan finns kontaktuppgifter till kommunens förskolor och fritidshem.

Öppen förskola
Den öppna förskolan är ett komplement för barn vars föräldrar är hemma på dagarna. På
den öppna förskolan kan ditt barn delta i en pedagogisk gruppverksamhet tillsammans med
dig. De kommunala öppna förskolorna finns i Kisa och Rimforsa.
De öppna förskolorna har ett nära samarbete med barnhälsovården och socialtjänsten. När
dessa tre verksamheter finns i gemensamma lokaler kallas det familjecentral vilket idag
finns i Rimforsa.

Fristående förskolor
I kommunen finns även fristående förskolor. Dessa drivs som privata verksamheter med
kommunala bidrag. Kommunen har tillsyn över verksamheten. Kontaktuppgifter till de
fristående förskolorna finns på sista sidan.

Öppettider i förskola och fritidshem
Förskolorna och fritidshemmen är generellt öppna mellan klockan 06.00 och 18.00 på
vardagar. Vid behov kan förskolan eller fritidshemmet förlänga öppettiden.
I Kinda kommun erbjudas generellt inte omsorg på obekväm arbetstid (dvs mellan kl.19:0006:00). Har du behov av detta kommer en individuell prövning att göras. Beslutet fattas av
förvaltningschef, kontakta din rektor för mer information.

Lovomsorg för fritidshem
Lovomsorg erbjuds då skolan håller stängt för lov. Behov av
lovomsorg anmäls till respektive rektor. Se kontaktuppgifter
till rektorerna på sista sidan.

Samordning av verksamhet
Rektor kan samordna verksamhet till färre platser under
perioder/tider med låg beläggning såsom lov, studiedagar
(kompetensutvecklingsdagar för personalen, 5-6 per år)
och sena eftermiddagstider. I undantagsfall kan detta
innebära samordning på någon ort i kommunen.

Ansökan – förskola och fritidshem
För att vara säker på att få en plats i förskolan måste du anmäla ditt barn fyra månader i
förväg. För att ansöka om plats till fritidshem finns ingen tidsgräns utan ansök så snart ni
vet att ni behöver plats. Du kan ansöka om plats till kommunala förskolor och fritidshem på
Kinda kommuns hemsida, via e-tjänsten. Din köbekräftelse skickas till dig så snart anmälan
har registrerats. För ansökan till fristående förskola, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Placering
Barnet ska vara minst ett år när det placeras i förskola.
Vid placeringen tar vi i möjligaste mån hänsyn till
familjens önskemål, syskons placering och var ni bor.
Placering på fritidshem är som längst t.o.m.
vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Ansök om plats
via e-tjänst för förskola och
fritids på hemsidan

www.kinda.se/förskola
www.kinda.se/fritids

Allmän förskola
Alla barn har, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, rätt att delta i avgiftsfri
allmän förskola. Kommunen erbjuder alla barn en plats, men det är frivilligt. Barnen i den
allmänna förskolan går tillsammans med de barn som är på förskolan hela dagar.
Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer grundskolans terminstider.

Börja förskolan – introduktion
Det är viktigt att den första tiden på förskolan blir så bra som möjligt – för ditt barn, för dig
och för personalen. Introduktionen kan variera i längd, men tar oftast en till två veckor.
Räkna med att tillbringa en hel del tid tillsammans med ditt barn på förskolan i början av
introduktionen. Introduktionen planeras ihop med förskolans personal.

Närvaro och frånvaro i förskola och fritidshem
Det är din arbetstid, studietid, restid eller tid för dygnsvila (vid arbete nattetid), som ligger
till grund för ditt barns schema. Eftersom förskola/fritidshem inte omfattas av skolplikt ska
varje barn ha ett schema för sina tider. Du lämnar in schemat via vår e-tjänst.
Den tid du är ledig, till exempel vid semester, ger inte rätt till utnyttjande av förskoleplats
eller fritidshemsplats. Du har möjlighet att lämna barnet max fem dagar per kalenderår om
du tillfälligt är ledig . Dock gäller det bara under skolans läsårstider.

Närvarotid när du är arbetssökande eller föräldraledig
Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. Föräldrar som är aktivt arbetssökande kan ha rätt till
utökning av barns vistelsetid vid behov. Kontakta din rektor för vilka tider som gäller i ditt
område. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats.
När du får arbete erbjuder vi dock plats med kort varsel.

Schemaändring och uppsägning av plats
När ditt barns behov av omsorg ändras ska du lämna ett nytt schema via vår e-tjänst för
förskola och fritidshem.
Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du har gjort uppsägningen via
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Anmäl alltid frånvaro
För ditt barns säkerhet och er trygghet har vi följande rutiner för oplanerad frånvaro, till
exempel vid sjukdom: Meddela personalen vid förskolan/ fritidshemmet så fort som
möjligt, senast vid den tid då barnet skulle ha börjat den dagen! Om barnet är sjukt följer
vi de rekommendationer som 1177 hänvisar till https://www.1177.se/Ostergotland

Avgifter för förskola och fritidshem
För barn med plats i förskola och fritidshem betalas en månadsavgift. Avgiften ska betalas
tolv månader per år. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.
Med hushåll avses ensamstående, gifta, sammanboende samt familjehemsföräldrar.

Maxtaxa
Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Avgiften är
beroende av hushållets bruttoinkomst och avgiften
indexregleras. Det innebär att avgiften förändras
årligen, den följer index och anpassas således efter
olika förhållanden. För aktuell avgift se mer under
Kinda kommuns hemsida.

Inkomstuppgift
Det är vårdnadshavares skyldighet att lämna inkomstuppgift via vår e-tjänst då barnet
börjar på förskola och fritidshem. Vid utebliven inkomstuppgift tar vi ut taxans maxbelopp.
Så snart hushållet får förändrad inkomst ska ny uppgift lämnas. Även ändrade
familjeförhållande som påverkar avgiftens storlek ska anmälas så snart som möjligt via etjänsten.
Varje år gör vi en avgiftskontroll då vi hämtar in uppgifter från skatteverket. Om du inte
anmäler rätt inkomst kan du bli skyldig att betala in mellanskillnaden retroaktivt.

Kommunala förskolor
Rimforsa och Kisa förskolor
Rektor Susanne Andersson 0494-194 80
susanne.andersson@kinda.se

Fristående förskolor
Arkens förskola
Förskolechef Josefine Rafelt
0494-290448

Rimforsa förskolor

josefine.rafelt@svenskakyrkan.se

Björkliden, Junibacken, Kotten, Lyan
Biträdande rektor Eva Petersson 0494-19490

Kyrkstigen 2, 590 36 Kisa

eva.petersson@kinda.se
Rimforsa skola, Skolvägen 10, 590 43 Rimforsa
Kisa förskolor
Trollsländan, Tornhagen, Berget
Biträdande rektor Teresia Sjöö 0494-190 94
teresia.sjoo@kinda.se
Tornhagens förskola, Tornhagsparken, 590 36 Kisa
Horns förskola
Rektor Eva Svensson 0494-195 08
eva.svensson@kinda.se

För mer information:
www.svenskakyrkan.se/
kinda/forskolan-arken
Förskolan Himlabacken
Förskolechef Maria Gunnarsson
0494-10101, 070-2583478
maria.gunnarsson@nilswiks.se
Grönedegatan 25-27, 59037 Kisa
För mer information:
www.himlabacken.com

Horns förskola, Lyckåsgatan, 590 42 Horn
Administrativ samordnare
Britt-Inger Kindesjö Lundahl 0494-19295
britt-inger.kindesjo-lundahl@kinda.se
Kinda kommun Box 1, Stora torget 5, 590 40 Kisa

Kommunala fritidshem
Rimforsa fritidshem
Rektor Martina Borg 0494-193 10
martina.borg@kinda.se
Rektor Charlotta Jonsson 0494-19313
charlotta.jonsson@kinda.se
Rimforsa skola, Skolvägen 10, 590 43 Rimforsa
Bäckgårdens fritidshem, Kisa
Rektor Helén Fasth 0494-19272
helen.fasth@kinda.se
Bäckskolan, Plantgatan 12, Kisa, 590 40 Kisa

För mer
info.
Kinda kommuns regler för
förskola och fritidshem.
Reglerna kan läsas i sin helhet på
www.kinda.se

Horns fritidshem
Rektor Caroline Anspach , 0494-192 10
caroline.anspach@kinda.se
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Horns skola, Stångågatan 33, 590 42 Horn

Box 1, 590 40 Kisa, 0494-19000

