Köregler på Prästkragens Förskola
På Prästkragens Förskola kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds.
Barnet måste vara minst 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan.
Platstilldelning sker utifrån ankomstdatum, alltså - när ansökan inkommit till
förskolan. Undantag kan göras vid i enlighet med de principer som redovisats nedan
under punkten ”Vad säger skollagen?”.
Som vårdnadshavare får ni en bekräftelse via e-post på att er ansökan tagits emot.
Ert barn står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej till erbjuden
plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö. Efter 1 år skall
ansökan förnyas om ni vill behålla er köplats. Om inte ansökan förnyas inom ett år
eller ni väljer att tacka nej till erbjuden plats men vill stå kvar i vår kö placeras ni
sist.
Vid samma ankomstdatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.
Har ni redan ett barn på Prästkragens Förskola? Vi tillämpar syskonförtur i den mån
vi har möjlighet och plats.
Ansvarig för köadministration är Lena Andersson, rektor på Prästkragens Förskola.
Ni når Lena på:
telefon 031-26 63 18 eller e-post rektor.prastkragen@gmail.com

Några vanliga frågor:
Vi har anmält vårt barn till förskolan och fått bekräftelse, vad händer nu?
På Prästkragens Förskola tar vi vanligtvis bara in barn i början av höstterminen.
Eftersom Prästkragens Förskola inte är skyldig att garantera plats inom fyra
månader kan det ibland bli längre kötid. I slutet av februari skickas det, via e-post,
ut besked till de som erbjuds en plats till hösten.
Vi har fått besked om att vårt barn får plats på Prästkragens Förskola,
vad händer då?
När ert barn erbjuds plats i verksamheten bokar vi in ett besök med er föräldrar.
Vi går bl.a. igenom:
- era förväntningar på barnets vistelse hos oss på Prästkragens Förskola
- regler för att förhindra smitta i förskolan (vinterkräksjukan, influensa mm)
- regler och rutiner kring fotografering.
- vilka tider som ert barn kommer att ha behov av förskoleplats
- viktiga saker som ni vill berätta om ert barn så att vi kan välkomna det på bästa
sätt hos oss på Prästkragens Förskola

- utvecklingssamtal, föräldrainflytande, behov av extra kläder, utflykter,
föräldraengagemang
- andra funderingar som ni har kring ert barns dagar på Prästkragens Förskola
Kan vi komma och hälsa på och bekanta oss med Prästkragens Förskola innan vi
lämnar in vår köanmälan?
Självklart! Ring eller skicka e-post om ni vill komma och hälsa på, så bokar vi en tid.
Har du fler frågor och funderingar? Kontakta rektor Lena Andersson.
Varmt välkomna med er ansökan!
Prästkragens Förskola
Vallhamrakyrkan
Oxledsvägen 4
433 67 SÄVEDALEN
Telefon: 031-26 63 18
Vad säger skollagen?
Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara
öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7
§§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop. 2009/10:165).
Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS
2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval* ska vara anmälningsdatum.
Däremot medges undantag från huvudprincipen.
Exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur,
och geografisk närhet. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i
enlighet med skollagen och läroplanen, samt att barngruppen har en lämplig storlek
och sammansättning, medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa
undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8
kap 8 §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid
dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det ska finnas en
beslutsmotivering med referens vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn ska förskolan
kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS
2010:800 26 kap 4 och 7 §§).
*Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande (SFS
2010:800 2 kap 5 § andra stycket). Det innebär att kommunen vid beslut om
godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i
efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att
godtagbara grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.

