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Assistent, Ing-Marie Blomkvist
0589-872 19
ing-marie.blomkvist@arboga.se

Information om när barnet börjar förskoleklass
Har ditt barn en förskoleplats ska inte den sägas upp om
fritidshemsplats önskas. Kom ihåg att registrera in aktuella
inkomstuppgifter och barnets schema för tider de ska vara på
fritidshemmet.
Om ni däremot inte behöver fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas
upp via vårdnadshavarkonto i edwise
(1 månads uppsägningstid).
I Arboga kommuns regler och avgifter för förskola och fritidshem står
bland annat att; För att få plats i fritidshem ska förälder/föräldrar ha
arbete eller studera. Observera att man bara har rätt till
fritidshemsplacering om båda föräldrarna arbetar eller studerar.
Om ditt barn inte har haft förskola och du önskar en plats i fritidshemmet
på skolan måste du/ni fylla i en ansökan om plats via
vårdnadshavarkonto i edwise. Du/ni kan även ansöka om plats på
Arboga Kommuns hemsida. Gå in på: www.arboga.se,
Barn- & utbildning/Förskola. Klicka på länken ”Länk till ansökan” för
förkola/fritidshem och gör din ansökan. Du får senare ett platserbjudande
hemskickat till dig med en tillfällig inloggningsuppgift till
föräldrawebben. Gå in på www.arboga.se, Barn- & utbildning/Förskola –
klicka på länken ”Länk till föräldrawebben” och svara inom 14 dagar.
Registrera in aktuella inkomstuppgifter och barnets schema. Tiden för
skoldagen ska inte registreras på barnschemat.
Registreringen görs exempelvis så här:
7,00 – 8,05 (skolstart respektive skolslut Götlunda) 13,25 – 16,30
7,00 – 8,10 (skolstart respektive skolslut, Medåker) 13,40 – 16,30
7,00 – 8,30 (skolstart respektive skolslut Arboga tätort) 13,20 – 16,30
om behovet är 07.00 – 16.30.
Fritidshemsplats kan erbjudas från och med måndagen den 7 augusti
2017.
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Har du/ni frågor så tag kontakt med Ing-Marie Blomkvist på
barn- och utbildningskontoret, telefonnummer 0589 – 872 19.
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