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Pedagogisk omsorg  

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället 

för förskola och fritidshem.  

Den 1 juli 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i skollagen och är ett 

samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Exempel på 

pedagogisk omsorg är bland annat: 

 en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem 

(familjedaghem)  

 en person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos den eller de 

barnen som är inskrivna i verksamheten 

 en person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal 

 flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i särskild 

lokal  

 flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande samt utformas så att 

den förbereder barnen för fortsatt lärande. Lek och skapande bör ges stort 

utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserad så att den 

gör det möjligt för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem 

Kommunen har ett ansvar om att informera vårdnadshavarna om skillnaden 

mellan förskola och pedagogisk omsorg, detta gäller även fritidshem. Enligt 

Skolverket är skillnaderna följande: 

 Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett 

komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform. 

 Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk 

omsorg. 

 I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör 

man inte i pedagogisk omsorg. 

 I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det 

finns det inga krav på för pedagogisk omsorg. 

Tillsyn på obekväm arbetstid är också en form av pedagogisk omsorg. Särskilda 

riktlinjer finns för den verksamheten. 

Rätt till plats i pedagogisk omsorg  

Kommunen ska sträva efter att istället för förskola och fritidshem erbjuda 

pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån är att tillhandahålla omsorg för de familjer 

som önskar det.  

Pedagogisk omsorg är till för barn i åldern 1 till vårterminen det år de fyller 13 

år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller har ett eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt. Barn 1–5 år har även rätt till plats om 

vårdnadshavare är föräldralediga för vård av annat barn, är arbetslösa eller har 

sjukersättning. 

  

 

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat 

barn har rätt till 15 timmar per vecka. För sådan plats förläggs vistelsetiden i 
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samråd med chefen för den pedagogiska omsorgen vilket oftast är rektor. Om ett 

barn har behov av utökad tid kan en individuell prövning ske. Beslut fattas av 

chefen för verksamheten. 

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat 

barn har rätt till 15 timmar per vecka. För sådan plats förläggs vistelsetiden i 

samråd med chefen för den pedagogiska omsorgen vilket oftast är förskolechef. 

Om ett barn har behov av utökad tid kan en individuell prövning ske. Beslut 

fattas av chefen för verksamheten. 

Pedagogisk omsorg finns även under de tider förskolan och fritidshemmen inte 

är öppna, d v s kvällar, nätter och helger. Särskilda riktlinjer gäller för omsorg 

på obekväm arbetstid. 

Ansökan  

Ansökan om plats görs via e-tjänst på kommunens hemsida. Ansökan ska vid 

gemensam vårdnad godkännas av båda vårdnadshavarna. Man kan ansöka om 

plats i god tid men kan bara tillgodoräkna sig max fyra månaders kötid till 

önskat placeringsdatum. Placering sker utifrån ködatum/behovsdatum.  

Plats 

För att få plats i pedagogisk omsorg ska barnet har fyllt ett år. Plats ska erbjudas 

senast fyra månader efter ansökningsdatum.  

Personal från den pedagogiska omsorgen tar kontakt med vårdnadshavarna efter 

att de tackat ja till plats. 

Inskolning 

Inskolning vid nyplacering görs under en period på upp till två veckor. 

Vårdnadshavarna deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn enligt 

uppgjort schema. 

Stängning 

Under sommaren är det begränsat öppethållande. Förskolor, fritidshem och 

pedagogisk omsorg är sammanslaget.  

De barn som vistas i andra verksamheter under sommaren kan vid behov 

erbjudas inskolning. Inskolning sker då i samråd med den verksamhet barnet går 

i och vårdnadshavare. 

Den pedagogiska omsorgen kan stänga fyra dagar per år för planering och 

fortbildning. Vårdnadshavarna ska informeras två månader innan. De som har 

behov av omsorg, när den ordinarie verksamheten är stängd, erbjuds en 

alternativ plats. 

Vistelsetider  

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda pedagogisk omsorg i den omfattning 

som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om 

barnet har ett eget behov. 

 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån 

respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. 
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Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse får barnet behålla sin 

vanliga plats i en månad. Därefter har barnet rätt till pedagogisk omsorg 15 

timmar per vecka. 

Vid vårdnadshavares arbetslöshet får barnet behålla sin vanliga plats i en 

månad. Därefter har barnet rätt till pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. 

Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens behov av utökad tid. 

I veckor med helgdagar gäller ordinarie överenskomna tider de vardagar som 

finns under veckan. Om barnet blir sjukt, har ledigt någon dag eller några dagar 

gäller ordinarie överenskomna tider de återstående dagarna under veckan. 

Alla barn har vid behov rätt till utökad vistelsetid vid vårdnadshavares sjukdom 

eller skada. Sjukdom eller skada ska styrkas med läkarintyg. 

Både vårdnadshavare och barn mår bra av en sammanhängande ledighet från 

sina ”arbetsplatser”. Detta innebär att lediga vårdnadshavare = lediga barn.  

För att förskolan ska kunna planera sommarens öppethållande kommer 

vårdnadshavarna att tillfrågas när deras semester infaller. 

Särskilt stöd 

Bollnäs kommun har ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling ges den omsorg som det speciella behovet kräver. Personalen i den 

pedagogiska omsorgen eller vårdnadshavare anmäler till chef för verksamheten, 

som utreder och ser till att barnet ges det stöd som behövs. 

Kostnadsfri förskola 

Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn 

från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den omfattar 525 

avgiftsfria timmar om året.  Kommunen är skyldig att anordna den kostnadsfria 

förskolan, men det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten. 

Även de som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen erbjuds att delta i 

förskolans utbildning två dagar per vecka. 

Schema 

Vårdnadshavare ska lämna in schema över barnets vistelsetid till den 

pedagogiska omsorgen. Vid nytt omsorgsbehov lämnas nytt schema in. 

Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas alltid under uppsägningstiden.  

Vid uppsägning av plats under sommaren, 1/6–31/8, måste uppehållet vara 

minst tre månader. Sker uppsägning och vårdnadshavaren behöver plats inom 

tre månader, debiteras avgift från och med det datum barnet lämnade platsen. 

För barn som slutar i pedagogisk omsorg och börjar på fritidshem ska platsen 

sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet. 
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Reglerna för uppsägningstid gäller inte om den pedagogiska omsorgen läggs 

ned. 

Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro (en månad) eller barnet slutar 

utan att vårdnadshavaren säger upp platsen, ska rektor inom en månad meddela 

vårdnadshavarna att platsen upphör. 

Avgifter 

Se Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Öppen förskola 

Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk 

gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de 

vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan 

avgör själva när och hur ofta de vill delta. 

Den öppna förskolan bör vara rolig och stimulerande för barnen samt ta till vara 

deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. 

Verksamheten bör utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. 

Bollnäs familjecentrum  

På Bollnäs familjecentrum finns kommunens Öppna förskola. Den är öppen 

måndag till fredag. Här arbetar två pedagoger som man kan bolla idéer, frågor 

och funderingar med. 

Öppen fritidsverksamhet 

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn från 10 år till vårterminen de fyller 

13 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem. Barnen är 

inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. 

Verksamheten är ett ställe där barnen kan mötas, spela spel, köpa mellanmål 

m.m. Barnen har ett stort inflytande över sina aktiviteter. 

Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och inne-

hållsmässigt) samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

Den öppna fritidsverksamheten är öppet från det att skolan slutar på 

eftermiddagen fram till 16.30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är 

öppethållandet förlängt från 8.00 till 16.30. De barn som behöver tillsyn under 

sommaren hänvisas till kommunens fritidshem. 

Ansökan 

Anmälan till öppen fritidsverksamhet görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Anmälan ska vid gemensam vårdnad godkännas av båda vårdnadshavarna. Den 

öppna fritidsverksamheten avslutas vid vårterminens slut och söks på nytt inför 

nästa skolår. Önskas endast plats under höstterminen görs uppsägning via e-

tjänsten. 

Kuponger finns att köpa för mellanmål som serveras varje dag och även till 

lunch som serveras på loven. Övriga aktiviteter, som t ex bad, betalas också av 

barnen själva. 
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Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. Personalen har 

ingen skyldighet att tillse barnen utomhus, utom när det är planerade aktiviteter. 

Barnen kan komma och gå som de vill, men däremot måste personalen 

meddelas när man går. Det är barn och vårdnadshavare som gör upp om vad 

som gäller. 

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet växelvis bor hos 

båda vårdnadshavarna samt att båda har behov av förskola, fritidshem eller 

pedagogisk omsorg för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive 

hushåll. 

Övrigt 

Barnen är försäkrade. För mer information se Bollnäs kommuns hemsida 

www.bollnas.se 
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