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Välkommen till förskolan 
Så här fungerar det i förskolan 

  

  

 
 



När det är lovdag i skolan ska även ditt barn som 

går på allmän förskola vara ledig. Du måste anmäla 

att du vill ha allmän förskola om ditt barn redan 

har en placering. Det gör du via e-tjänster på 

www.savsjo.se. 

 

Rätt till förskola eller 
pedagogisk omsorg 

Barnomsorg med avgift 
Barn som har fyllt ett år har rätt att gå i förskolan 

så mycket som behövs för att vårdnadshavarna ska 

kunna jobba eller studera. 

Det kan också finnas andra skäl, till exempel 

vårdnadshavares sjukskriving. 

Om du som vårdnadshavare är arbetslös eller 

föräldraledig med ett annat barn får ditt barn gå i 

förskolan minst tre timmar om dagen eller 15 

timmar i veckan. 

Barn som behöver särskilt stöd enligt skollagen får 

gå gratis i förskola 15 timmar i veckan. För övrig tid 

betalar vårdnadshavarna vanlig avgift. 

Avgiften för barnomsorg räknas ut enligt ett system 

som kallas maxtaxa. Det betyder att hur mycket 

du betalar beror på hur mycket du tjänar och hur 

många barn du har. Läs mer om maxtaxa i avsnittet 

om avgifter. 

Pedagogisk omsorg 
På en del platser finns pedagogisk omsorg som ett 

alternativ till förskola. Du ansöker om plats till dem 

på samma sätt som till vanlig förskola, via e-tjänst 

på Sävsjö kommuns hemsida. 

Vilka tider får mitt barn 
vara på förskolan? 
Du behöver anmäla ett schema för ditt barns tider 

på förskolan. Det är viktigt att du håller dessa tider 

och ändrar i tid när du behöver. Barnets schematid 

ska registreras i Vklass. Vklass är en applikation 

som du laddar ner till din smartphone. Du kan 

också logga in på www.vklass.se. Då loggar du in 

med bank-id.   

Avgiftsfri allmän förskola 
Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år har 

du rätt till allmän förskola. Då kan ditt barn vara på 

förskola utan avgift 15 timmar i veckan. Allmän 

förskola följer skolans tider för lov- och studiedagar 
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Hur säger jag upp vår plats? 
Säg upp din förskoleplats via samma e-tjänst som 

du anmälde till, på www.savsjo.se. Du behöver säga 

upp din plats två månader innan barnet ska sluta. 

Även om barnet slutar innan dess betalar du avgift 

två månader från att du sagt upp platsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Olika avgifter 
Avgifterna är olika beroende på hur många av dina 

barn som går i förskolan. Nedan kan du se hur 

avgiften beräknas. Det är alltid det yngsta barnet 

som är barn nummer ett. 

• För barn 1 är avgiften 3 procent av familjens 

gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts 

  

• För barn 2 är avgiften 2 procent av familjens 

gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts 

 

• För barn 3 är avgiften 1 procent av familjens 

gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts 

 

• För barn 4 ingen avgift 

Avgifter 
I Sävsjö kommun tillämpas maxtaxa. (Du kan läsa 

mer om det på www.skolverket.se)  

Lämna rätt uppgifter 
Du betalar din avgift alla 12 månader om året. Som 

vårdnadshavarna är du skyldig att lämna rätt 

uppgifter kring din inkomst för att rätt avgift ska 

kunna räknas ut. Som inkomst räknas all 

skattepliktig ersättning. Det är den nuvarande 

familjens gemensamma inkomst som är 

avgiftsgrundande. Lämna din uppgift om inkomst 

innan barnet börjar i verksamheten via e-tjänster 

på www.savsjo.se/förskolan. 

 

 

 

 

Varje år genomför kommunen en inkomstjämförel- 

se. Då jämförs den inkomstuppgift vårdnads- 

havarna lämnat till kommunen mot skatteverkets 

uppgift om taxerad inkomst. Inkomstkontrollen 

görs två år bakåt i tiden. Har man betalat för lite får 

man en faktura på mellanskillnaden. Har man 

betalat för mycket få man pengar tillbaka. 

Delad faktura 
Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 

båda har behov av barnomsorg kan ni få delad 

faktura. Om bara en vårdnadshavare är i behov av 

barnomsorg betalar den hela avgiften. 

Ändra dina uppgifter om det behövs 
Om du inte lämnar någon uppgift om inkomst 

kommer din avgift att bli på maxtaxans högsta 

belopp. Förändringar av inkomst eller andra 

familjeförhållanden ska meddelas direkt då det kan 

påverka avgiften. 

Planeringsdagar 
Alla förskolor har stängt två dagar per termin (fyra 

dagar per år) för att personalen ska kunna göra 

planering och få kompetensutveckling. Vilka dagar 

det gäller hittar du på vår hemsida www.savsjo.se 

 

 

 

 

Avdrag 
Om ditt barn är tre år och har rätt till allmän 

förskola, men har barnomsorg utöver den tiden, 

får du avdrag på din avgift med 22,5 procent för 

den allmänna förskolan. Avdraget görs under hela 

året. 

Om du startar eget företag 
Den som startar ett nytt företag behöver inte uppge 

löneinkomst under ett års tid från och med 

starttillfället. Kontakta förskoleenheten för mer 

information angående det. 
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På förskolan 

Inskolning 
När du fått en placering till ditt barn börjar ni med 

inskolning. Under den tiden ska barnet lära sig att 

vara på förskolan. Under inskolningen är en av 

vårdnadshavarna tillsammans med barnet på 

förskolan. Ni kan dela på inskolningen. 

Inskolningsperioden varierar mellan en till två 

veckor. Ni betalar avgift från första 

inskolningsdagen. 

Sjukdom 
När barnet är sjukt stannar det hemma. Barnet ska 

orka delta i den ordinarie verksamheten. 

Vårdnadshavarna ska alltid meddela förskolan och 

säga till om barnet inte kommer. 

Under inskolningen kommer du att få all 

information du behöver om vad som gäller på 

just din förskola. 

Kontakt 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskoleenheten 
Västra Järnvägsgatan 11 B, 576 35 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 71 
Mejl: lena.aurell@savsjo.se 
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