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Vallentuna kommuns köregler för
ansökan om plats på förskola och
fritids
Verksamhetsformer
Förskola och familjedaghem
Förskola och familjedaghem erbjuds barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar,
studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga.
Fritidshem
Fritidshem erbjuds barn i åldern 6-12 år, vars föräldrar arbetar eller studerar. Platsen
erbjuds fr o m augusti det år som barnet fyller 6 år t o m dagen innan barnet fyller
13 år.
Allmän förskola
Allmän förskola erbjuds tre- till femåringar från och med augusti det år barnet fyller
tre år. Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka under läsåret och är avgiftsfri.
För barn som redan går på förskola eller familjedaghem reduceras avgiften.
Öppen förskola
Den öppna förskolan vänder sig till barn från 0 år och uppåt och deras föräldrar.
Öppna förskolan är avgiftsfri. I Vallentuna finns en kommunal och tre fristående
öppna förskolor. Den öppna förskolan erbjuder gemenskap och samvaro för barn och
föräldrar som är hemma.
Barn med behov av särskilt stöd
Inom förskola, familjedaghem och fritidshem erbjuder kommunen olika insatser för
barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Stödet är behovsprövat och kan t ex vara extra personal i barnets förskolegrupp eller
placering i specialförskola.
Föräldravgifter
Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad med en högsta
avgiftsgrundande inkomst på 42.000:-/månad.
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ANSÖKAN TILL FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM
Föräldrar som är folkbokförda, stadigvarande vistas eller kan styrka en kommande
bostadsadress i Vallentuna för stå i kö. Ska du flytta till Vallentuna vill vi ha en kopia
på köpe-/hyreskontrakt för att köposten ska godkännas.
Ansökan görs via http://skolval.vallentuna.se.
Barnet ska ha ett 10-siffrigt personnummer.
Det är viktigt att du anger en e-postadress. Via e-posten får du meddelanden, t ex att
erbjudande väntar.
Cirka en vecka efter det att du har registrerat din ansökan, skickar vi en köbekräftelse
med inloggningsuppgifter. Du kan därefter lägga till val, radera val, ändra rang på val
med mera.
Det datum som din ansökan registreras på http://skolval.vallentuna.se gäller som
ansökningsdatum.
Köregler
Syskon till barn som redan går på förskola eller familjedaghem har företrädesrätt till
samma förskola/familjedaghem som det äldre syskonet.
Förskolorna och familjedaghemmen erbjuder barn som står i kö plats utifrån
ansökningsdatum.
De fristående förskolorna och familjedaghemmen kan göra undantag från köreglerna
om snedfördelning i gruppsammansättningen kan påvisas.
Kommunens garanti om plats inom fyra månader från ansökningsdatum gäller på
kommunala förskolor och familjedaghem.
Föräldrar får köa till 5 st förskolor eller familjedaghem.
Föräldrar som får sitt förstahandsalternativ har inte rätt att stå kvar i kön.
Föräldrar som inte får sitt förstahandsval har rätt att stå kvar i kön, med samma
kötid, på val med högre rang än det de accepterar plats på. Önskat startdatum måste
flyttas fram.
Föräldrar som avböjer en plats raderas från detta köalternativ. Önskar förälder stå
kvar i kön på avböjt alternativ ska önskat startdatum flyttas fram.
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Föräldrar får flytta fram önskat startdatum 2 gånger. Därefter raderas köposten.
Barnet måste ha fyllt 1 år när det börjar på förskola/familjedaghem.
Platserbjudande
Du får och besvarar ditt platserbjudande via http://skolval.vallentuna.
Svarstiden på ett erbjudande är 7 dagar.
Svarar du inte på ett erbjudande tolkar vi detta som ett avböjande, och köalternativet
raderas.
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ANSÖKAN TILL FRITIDSHEM
Barn som önskar plats på fritidshem har en garanterad plats på den skola där de går,
om barnens föräldrar arbetar eller studerar.
Barn till föräldralediga eller arbetssökande föräldrar har inte rätt till plats.
Ansökan görs via http://skolval.vallentuna.se.
Barnet ska ha ett 10-siffrigt personnummer.
Det är viktigt att du anger en e-postadress. Via e-posten får du meddelanden, t ex att
erbjudande väntar.
Cirka en vecka efter det att du har registrerat din ansökan, skickar vi en köbekräftelse
med inloggningsuppgifter.
Syskonförtur på fritidshem finns inte.
Platserbjudande
Du får och besvarar ditt platserbjudande via http://skolval.vallentuna.
Svarstiden på ett erbjudande är 7 dagar.
Svarar du inte på ett erbjudande tolkar vi detta som ett avböjande och du raderas från
kön.
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