Ansökan om barnomsorg under kvällar, nätter och helger
Storumans kommun ska, i enlighet med Skollagen 2010:800, sträva efter att erbjuda omsorg på
obekväm arbetstid. Det är viktigt att notera att bestämmelsen inte innebär någon självklar rättighet
för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. När en ansökan om omsorg på obekväm arbetstid
inkommer till kommunen görs en individuell bedömning.
Din ansökan ska kompletteras med ett intyg från arbetsgivare där det framgår hur din/era
anställningsförhållanden är, det vill säga hur länge anställningen pågår. Även ett arbetsschema som
visar på arbetstid från ansökningsdatum och minst fem veckor framåt ska medfölja. Förskolechef
beslutar i ärendet.

Uppgifter förälder/vårdnadshavare
Namn

Efternamn

Arbetsgivare

Personnummer

Telefon

Namn

Efternamn

Personnummer

Arbetsgivare

Telefon

Förälder/vårdnadshavares adressuppgifter

Telefon dagtid

Postnummer

Telefon kvällstid

Postort

E-postadress

Uppgifter barn
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Ange på vilka tider du önskar barnomsorg. Du kan välja ett eller flera alternativ.

Kväll
Natt
Helg
Ansökan skickas till:
Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
923 81 Storuman

Regler för barnomsorg på kväller, helger och nätter











Omsorg på OB-tid är till för barn i åldern 1-12 år som är folkbokförda i Storumans
kommun.
Schemaändringar ska meddelas senast 14 dagar.
Barn kan lämnas tidigast kl. 06.00. Behöver man omsorg tidigare lämnas barnen kl.
kvällen innan och får sova över på förskolan. Ingen hämtning sker efter kl. 20.00 utan
då sover barnen över.
Fritidshemsbarnen vistas på fritidshemmet efter skolan och kommer till
barnomsorgen senast 16.30. Fritidshemsbarnen sover över och går till fritidshemmet
till frukost. Transporten mellan verksamheterna sköts av vårdnadshavarna.
Vårdnadshavare som har sina barn placerade på annan förskola under dagtid
ansvarar själva för transport till och från verksamheten på obekväm arbetstid.
Förskolan har öppet dygnet runt alla dagar utom följande storhelger: nyår
nyårsafton-nyårsdagen, påsk (långfredag-annandag påsk) midsommar
(midsommarafton-midsommardagen) jul (julafton-annandag jul). OB-verksamheten
stänger kl. 19.00 dagen före storhelg.
Barn som ska övernatta behöver ha med tandborste, tandkräm, nattkläder,
sängkläder (inklusive täcke och kudde) samt extrakläder för utevistelse.
Vårdnadshavare ansvarar för tvätt av sängkläder.

För att få plats krävs:
o Att vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, helger och
nätter.
o Att sammanboende vårdnadshavare har sin arbetstid på obekväm arbetstid
samtidigt.
o Att en vårdnadshavare inte är sjukskriven eller föräldraledig
o Att det finns ett anställningsbevis som visar att anställningen på obekväm
arbetstid är minst sex månader och att behovet är minst två tillfällen
varannan vecka.

Datum: _______________________

Underskrift: _____________________________

______________________________

Ansökan skickas till:
Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
923 81 Storuman

