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Omsorg på obekväm arbetstid
I enlighet med skollagen (2010:800) 25 kap 5 § erbjuds omsorg under tid då förskola
eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn i åldrarna 1-13 år och erbjuds i den
omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete på obekväm
arbetstid (dvs kvällar, nätter och helger) när de saknar reella möjligheter att ordna
omsorg själva.
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid ska sträcka sig över 3 månader och omfatta
minst 2 dagar i veckan eller minst 15 timmar i månaden. Den obekväma arbetstiden
ska styrkas från arbetsgivaren.
Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadshavare får inte tillgång till
omsorg på obekväm arbetstid. Detta gäller även vid semester eller annan ledighet.
Kommunen strävar efter att erbjuda omsorg under obekväm arbetstid, men det är
ingen rättighet enligt lag.
Det är inte en rättighet att få ha sitt barn i pedagogisk omsorg för att sova till följd av
arbete på obekväm arbetstid. Varbergs kommun beviljar placering med sovtid för de
dagar vårdnadshavaren kan uppvisa ett arbetsgivarintyg som visar på obekväm
arbetstid natten innan eller vid behov av sovtid dagen före arbetets början. Omsorg
för sovtid får vara maximalt fyra timmar före arbetets början och maximalt åtta
timmar efter arbetad natt.

Öppettider
I Varbergs kommun bedrivs verksamheten Pedagogisk omsorg på Stenåsa förskola.
Verksamheten för Pedagogisk omsorg är öppen kl 18.30-06.30 på vardagar samt
dygnet runt på helger. Barnet ska hämtas senast 22:30 om barnet inte ska sova över
på Pedagogisk omsorg.

Ansökningsförfarande
Ansökan om pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger sker enligt samma
ansökningsförfarande som till förskola och pedagogisk omsorg. Ansökan sker via
kommunens webbplats och i ansökan uppges Stenåsa förskola.
Ansökan ska kompletteras med intyg från arbetsgivare och närvaroschema under
minst fyra veckor enligt blankett som anger behovet av omsorg på kvällar, nätter och
helger.
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Beslut
Rektor gör en individuell bedömning av varje enskild komplett ansökan och beslutar
om och när en placering på obekväm arbetstid kan erbjudas. Bedömningen utgår ifrån
barnets omsorgsbehov utifrån vårdnadshavarnas arbetsschema samt hur dessa
passar med de tider som finns lediga i verksamheten.
När plats erbjuds och den har accepterats av vårdnadshavarna är placeringen
bindande. Det innebär att vårdnadshavare har en skyldighet att anmäla om det sker
några förändringar i schema gällande obekväm arbetstid.

Schemaändring
Verksamheten är behovsstyrd och det krävs framförhållning för att bästa möjliga
service ska kunna erbjudas. Önskemål om schemaändringar ska anmälas av
vårdnadshavarna till omsorgspersonalen. Rektor gör en individuell bedömning av
varje enskild schemaändring och beslutar om och när en ändring av schemat på
obekväm arbetstid kan erbjudas.

Enstaka avvikelser från schema
Schema för omsorgsbehov ska anmälas till omsorgspersonalen före den 15:e månaden
innan för att omsorgsbehovet ska kunna bli tillgodosett. Omsorgsbehov som anmäls efter
den 15:e kan verksamheten inte garantera att en sådan beviljas. Bedömningen görs utifrån
rådande beläggning och personalbemanning.

Avgift
En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs
kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och
pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Avgiften för plats i förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras tolv månader/år.

Upphörande av plats
När vårdnadshavarna inte längre har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid eller
behovet inte uppnår reglernas anvisning för lägsta omsorgsbehov ska platsen sägas
upp av vårdnadshavarna via kommunens hemsida.

Transport till och från
Kommunen har inte tillsynsansvar för barnen när de tar sig till eller från Pedagogisk
omsorg. Detta ansvar ligger på vårdnadshavarna.
Saknas reella möjligheter att transportera sitt barn kan vårdnadshavare ansöka om
skolskjuts av särskilda skäl. Denna ansökan sker via rektor för barnets fritidsplacering
(beslutas av verksamhetschef.)
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