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Fritidshem 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 

vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera skolan och 

erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.  

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: 

 Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i 

skolan och under loven.  

 Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och 

kunskaper än de normalt får i skolan.  

Rätt till plats i fritidshem 

Kommunen ansvarar för att de elever som går i någon av kommunens 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola erbjuds utbildning i fritidshem. 

Fritidshemmet erbjuder utbildning till och med vårterminen det år barnet fyller 10 

år eller går ut årskurs 3 vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller om 

eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Om platsen inte 

sägs upp av vårdnadshavare avslutas placeringen vid skolstart höstterminen 

eleven börjar årskurs 4. 

Elever kan även erbjudas fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. För att avgöra om ett 

barn är i behov av särskilt stöd ska en utredning göras. Beslut fattas av 

skolenhetens rektor. Elever i behov av särskilt stöd kan beviljas utbildning i 

fritidshem till och med vårterminen det år de fyller 13 år. 

Från höstterminen det år eleven fyller 10 år erbjuder kommunen öppen 

fritidsverksamhet istället för fritidshem.  

Fritidshem erbjuds på den skolenhet där eleven får sin utbildning.  

Lovfritidshem är till för barn som inte har fritidshem, vars vårdnadshavare arbetar 

eller studerar. Det kan fås under sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov. 

Ansökan  

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

gemensam vårdnad godkännas av båda vårdnadshavarna. 

Plats 

För att få utbildning i fritidshem ska eleven gå i förskoleklass, grundskola eller 

grundsärskola. Plats ska erbjudas snarast efter det framkommit att behov finns. 

Öppettider 

Fritidshemmens ramtid är 60 timmars öppethållande per vecka. De öppnar 

tidigast kl 06.00 och stänger senast kl 19.00. Avvikelser från ramtiden beslutas av 

rektor. 

De familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid kan söka den 

pedagogiska omsorgen Nattis, se riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid. 

Stängning 

Under sommaren är det begränsat öppethållande. Förskolor, fritidshem och 

pedagogisk omsorg är sammanslaget.  



 4 (4) 

Fritidshemmen stänger fyra dagar per år för planering och fortbildning. 

Vårdnadshavarna ska informeras två månader innan. De som har behov av 

omsorg när det ordinarie fritidshemmet är stängt erbjuds en alternativ plats. 

Vistelsetider  

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda fritidshem i den omfattning som behövs 

med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om eleven har ett 

eget behov. 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har eleven rätt till fritidshem utifrån 

respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. 

Både vårdnadshavare och elever mår bra av en sammanhängande ledighet från 

sina ”arbetsplatser”. Detta innebär att lediga föräldrar = lediga elever. För att 

fritidshemmet ska kunna planera sommarens öppethållande kommer 

vårdnadshavare att tillfrågas när deras semester infaller. 

Elev i fritidshem, vars vårdnadshavare blir föräldralediga, får behålla platsen en 

månad efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen om inte annat beslut 

fattas. 

Elev i fritidshem vars vårdnadshavare blir arbetslös har rätt att ha kvar platsen en 

månad efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös. Därefter avslutas placeringen om 

inte annat beslut fattas. 

Schema 

Vårdnadshavare ska lämna schema över barnets vistelsetid till fritidshemmet. Vid 

nytt omsorgsbehov ska nytt schema lämnas in. 

Avgifter 

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

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 juni–31 augusti, 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 på förskola och börjar på fritidshem ska platsen sägas upp och 

avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet. 

Reglerna för uppsägningstid gäller inte om fritidshemmet 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. 

Övrigt 

Barnen är försäkrade. För mer information se Bollnäs kommuns hemsida 

www.bollnas.se 

http://www.bollnas.se/

