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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med
höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är
frivillig för barnen, men obligatorisk för kommunen att anordna.
Den allmänna förskolan är en del av ordinarie förskoleverksamhet.

Skyldighet att anordna allmän förskola gäller från och med
höstterminen det år barnet fyller tre år. Barnen garanteras
avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan och omfattar minst
525 timmar om året.
(3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka).

FÖRSKOLANS UPPDRAG
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt
lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I
samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar”. Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
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ALLMÄN FÖRSKOLA I ÅSTORPS KOMMUN

Allmän förskola styrs av:
Skollagen (2010:800) och Förskolans läroplan (Lpfö 2018)
Tre-, fyra- och femåringar ska erbjudas plats i förskolan från och
med höstterminen det år de fyller tre år.
Verksamheten omfattar 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka och
följer skolans läsårstider.
Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Barn som är inskrivna i förskolan berörs endast genom att taxan
reduceras.

För de barn vars vårdnadshavare är arbetssökande, föräldralediga
eller har omsorgsbehov på grund av arbete/studier max 15
timmar per vecka och önskar omsorg under lovveckor som
höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov kommer avgift
att tas ut för hela lovperioden även om endast en dag nyttjas.
Ansökan görs på blankett ”Omsorg vid lov 3-5 år” för debitering.

Har du frågor kontakta bildningsförvaltningen
bin@astorp.se
Anita Sjöberg
Petra Svensson

042-643 44
042-641 63
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TAXA FÖR ALLMÄN FÖRSKOLA 3-5 ÅR
Heltidsomsorg motsvarar 45 timmar/vecka.
Avgiftsreducering 15 timmar/vecka motsvarar 1/3 av omsorgstiden vilket
motsvarar 33 %.
Nivån 15-25 timmar motsvarar avgiftsreduceringen med 60 %
Taxan gäller under hela året och inte endast under skolans terminer.
Det vill säga 36 skolveckor/52 veckor = 69 %
0,69 x 0,60 = 41,5 %

0,69 x 0,33 = 22,5 %

Barn 1: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 1: vistelsetid 15,01-25,00 timmar

Avgiftsfritt
2 % av bruttoinkomsten
dock högst 1425 kr per månad,
reducering 41 %
Barn 1: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 3 % av bruttoinkomsten
dock högst 1425 kr per månad,
reducering 22 %

Barn 2: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 2: vistelsetid 15,01-25,00 timmar

Avgiftsfritt
1 % av bruttoinkomsten
dock högst 950 kr per månad,
reducering 41 %
Barn 2: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 2 % av bruttoinkomsten
dock högst 950 kr per månad,
reducering 22 %
Barn 3: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 3: vistelsetid 15,01-25,00 timmar

Avgiftsfritt
1 % av bruttoinkomsten
dock högst 475 kr per månad,
reducering 41 %
Barn 3: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 1% av bruttoinkomsten
dock högst 475 kr per månad,
reducering 22 %

Taxa i förskola gäller till och med augusti det år barnet fyller 3 år.
Taxa allmän förskola 3-5 år gäller från och med september det år barnet
fyller 3 år till och med augusti det år barnet fyller 6 år.
Avgift tas ut för den del som överstiger 15 timmar/vecka.
Vid debitering av avgiften ska det klart framgå att den är reducerad.
Taxa i fritidshem gäller från och med september det år barnet fyller 6 år.
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I ÅSTORPS KOMMUN finns 17 kommunala förskolor och 2 fristående förskolor.
Förskolans läroplan (Lpfö 2018) och förskolornas egna lokala arbetsplaner ligger till
grund för verksamheternas planering och genomförande.
Den språkliga medvetenheten löper som en röd tråd genom all vår verksamhet och
barnen ska uppleva sin vistelse i förskolan som rolig, trygg och lärorik.
OMRÅDE CENTRUM
HAGANÄS FÖRSKOLOR OCH RÅGENS FÖRSKOLOR
Ansvarig: Biträdande rektor Katarina Ottebrant och Malin Andersson
Hagagårdens förskola med två avdelningar
Dalagårdens förskola med tre avdelningar
Solgårdens förskola med två avdelningar
Piongårdens förskola gula huset med tre avdelningar
Piongårdens förskola röda huset med två avdelningar
Humledalens förskola med två avdelningar
Bokens förskola med två avdelningar
Vision: Alla ska förstå och nå sin fulla potential!
Arbetssätt: Alla våra förskolor arbetar medvetet med undervisning i förskolan. I leken
och i den medvetna undervisningen utvecklar barnen språk-kommunikation,
matematik, motorik, den sociala förmågan och problemlösning varje dag.
OMRÅDE VÄST
HYLLINGES FÖRSKOLOR
Ansvarig: Biträdande rektor Cecilia Jönsson
Kryddans förskola med tre avdelningar
Örtagårdens förskola med två avdelningar
Skogsgläntas förskola med tre avdelningar
Galaxens förskola med två avdelningar
Barnen är utgångspunkten på alla våra förskolor. Vi lägger grunden för det livslånga
lärandet. Leken, både den fria och den organiserade, har en central roll i det dagliga
arbetet, liksom att utveckla barnens motoriska färdigheter. Musik, skapande, språklig
medvetenhet, matematik och socialt samspel är naturliga vardagliga inslag.
NYVÅNGS FÖRSKOLA
Ansvarig: Biträdande rektor, Pia Mähler Ahlin
Kolhuggarens förskola med fem avdelningar
Barnen är utgångspunkten på alla våra förskolor. Vi lägger grunden för det livslånga
lärandet. Leken, både den fria och den organiserade, har en central roll i det dagliga
arbetet, liksom att utveckla barnens motoriska färdigheter. Våra fokusområden är
språkutveckling och digitalisering. Musik, skapande, språklig medvetenhet, matematik
och socialt samspel är naturliga inslag i vardagen. Våra äldsta barn går regelbundet till
vår kolonilott Väderleken där vi arbetar utifrån Friluftsfrämjandets koncept,
Skogsmulle i förskolan.
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OMRÅDE ÖST
TINGDALS FÖRSKOLOR
Ansvarig: Biträdande rektor, Ann-Katrin Wetterlöv
Tingdals förskola med två avdelningar
Balders Hages förskola med två avdelningar
Östra förskolan med två avdelningar
Vi har en verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Vi utgår från det
positiva och ser möjligheter hos alla barn. Alla ska få känna glädje och uppleva att de
gör framsteg.
Björnås förskola med sex avdelningar
Förskolan har uteprofil och samarbetar med Friluftsfrämjandet. Vi arbetar aktivt med
hållbar utveckling och har blivit ”Grön Flagg” certifierade flera gånger.
KVIDINGES FÖRSKOLOR
Ansvarig: Biträdande rektor, Annica Nilsson
Fröhusets förskola med åtta avdelningar
Med demokratins viktiga värden som grund vill vi på förskolan att alla ska se, känna
och beröras av lärande mötesplatser där 100 språkligheten har en framträdande roll
vilket visar sig i dokumentationer som bjuder in till värdefull delaktighet genom allas
reflektioner så att lärprocesserna hålls levande.
Trollskogens förskola
Förskolan arbetar aktivt med måltidspedagogik, där man odlar, utforskar, skördar och
tillagar råvaror tillsammans med barnen. Barnen utvecklar förmågan att utforska och
lära genom att använda alla sina sinnen. På förskolan finns ett aktivt miljötänkt med
hållbar utveckling som genomsyrar hela verksamheten.

I ÅSTORPS KOMMUN FINNS TVÅ FRISTÅENDE FÖRSKOLOR
Kyrktuppens förskola med en avdelning
Björnekulla – Västra Broby församling.
Ansvarig: Förskolechef Jennica Larsson
Montessoriförskolan Filosofen med fyra avdelningar.
Ansvarig: Förskolechef Gunilla Weiler-Pihlqvist
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