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I stora drag följer förskolan Kryddan kommunens riktlinjer för kommunala förskolor. Detta är en
sammanställning av de avsteg som förskolan Kryddan gör ifrån dessa.
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Inledning
I stora drag följer förskolan Kryddan kommunens riktlinjer för kommunala förskolor som går att
läsa i dokumentet Riktlinjer kommunala förskolor 1 juni 2014 dnr 2014 BUN038 003.pdf på
kommunens hemsida www.tyreso.se. Med detta dokument vill vi redogöra för de avsteg ifrån
riktlinjerna som vi på förskolan Kryddan beslutat att göra. Avstegen är markerade med kursiv text
nedan.

Avsteg
1.2 Förskolechefens ansvar
På förskolan Kryddan beslutar förskolechefen tillsammans med styrelsen om sin enhets inre
organisation.

1.8 Sammanfattning av riktlinjerna för förskolan
Ansökan görs via e-tjänstportalen tyreso.se/etjanster samt via vår hemsida
www.forskolankryddan.se.
Uppsägningstiden är 30 dagar för barnomsorgsplatsen samt 90 dagar för föräldrauppdrag (se
även punkt 17).
Förskolan styrs av nationella lagar, förordningar samt av styrelsen uppsatta mål och lokala
styrdokument samt dessa riktlinjer. Ej av kommunala mål.

2.1 Vårdnadshavare
Vid accepterande av ett platserbjudande för sitt barn på förskolan Kryddan är vårdnadshavare
inte skyldig att registrera barnets schema för vistelsetid på förskolan på e-tjansteportalen
tyreso.se/etjanster.

4. Ansökan om plats
På förskolan Kryddan måste barnet inte vara minst 3 månader för att kunna ställas i kö.

5. Byte av befintlig förskoleplats
Då förskolan Kryddan endast består av en enhet kan vi ej erbjuda byte av placering inom
förskolan. Önskemål om byte av förskoleplacering till annan förskola än Kryddan görs enligt
rutinen i de kommunala riktlinjerna.

6.5 Vid utflytt från kommunen
När ett barn flyttar från kommunen med sin familj har det rätt att behålla sin placering på
förskolan Kryddan förutsatt att hemkommunen betalar likvärdig förskolepeng för barnet som
Tyresö kommun gör.

6.6.1 Barn i behov av särskilt stöd samt
6.6.2 Barn med behov på grund av sin familjesituation
Vi ger ej barn i behov av särskilt stöd eller barn med behov på grund av sin familjesituation
förtur.
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7. Regler för turordning
Lediga förskoleplatser fördelas till barn i kö enligt nedanstående kriterier.
1. Syskonförtur
Vi tillämpar förtur till plats om ett syskon redan är inskrivet på förskolan Kryddan.
2. Köande barn med eller utan placering
På förskolan Kryddan stävar vi efter en ålders- och köns-mässigt jämn fördelning i
barngruppen. Kön sorteras därför efter ålder samt kön (flicka/pojke), där längst kötid
erbjuds plats först. Ansökningsdatum blir barnets plats i kön.

8.1 Platserbjudande måste besvaras inom sju dagar
Vid accepterande av plats behöver ej barnets schema registreras.

9.2 Förskolans öppettider
Förskolan Kryddan har öppet alla helgfria vardagar. Undantagna dagar är:
•

julafton, nyårsafton samt alla dagar däremellan

•

midsommarafton

•

klämdag mellan två röda dagar

•

5 dagar/läsår för planering och utvärdering

•

4 veckor under sommaren

Ramtiden är måndag-torsdag 07.00-16.45 samt fredagar 07.00-16.30. En eftermiddag var 4:e
vecka stänger vi kl 16.00 för planering (APT). Dag före röd dag stänger vi kl 15.00. Vi kan ej
erbjuda alternativ verksamhet de dagar vi har stängt eller utanför de ordinarie öppettiderna.
Beslut om förskolans öppettider fastställs av förskolechefen tillsammans med styrelsen.

9.4 Förändring av vistelsetid
Platsinnehavaren är skyldig att meddela förskolechefen senast 2 veckor innan en förändring av
barnets vistelsetid. Det behöver ej anmälas på kommunens hemsida.

9.10 Varierande och näringsriktiga måltider
Förskolan bör inte alls servera söta drycker, bullar, kakor, glass kex etc i den vardagliga kosten.

13.1 Studier under föräldraledighet,
13.2 Arbete under föräldraledighet samt
14.2 Barn med behov på grund av sin familjesituation
Underlaget skickas till:
Förskolan Kryddan
Klintvägen 17
135 53 Tyresö
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15. Barnomsorg på obekväm arbetstid
Förskolan Kryddan kan inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid.

16.2 Retroaktiv avgiftskontroll
Har vårdnadshavare betalat för mycket i avgift, återbetalar Kryddan, har vårdnadshavare betalat
för lite i avgift ska det regleras i nästkommande betalning.

16.7 Barns frånvaro vid sjukdom
Läkarintyg skickas till:
Förskolan Kryddan
Klintvägen 17
135 53 Tyresö

17. Uppsägning av plats
Platsinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela förskolechefen om uppsägning av sitt barns
plats samt via e-tjansteportalen tyreso.se/etjanster.
Uppsägningstiden är 30 dagar för barnomsorgsplatsen samt 90 dagar för föräldrauppdrag.

18.2 Kommunala mål
Förskolans mål anges i Kryddans verksamhetsplan.

19.1 Skolinspektionen har tillsynsansvar
Kommunen är tillsynsmyndighet för Kryddan som fristående förskola.
När kommunen genomfört sin tillsyn av de fristående förskolorna publiceras tillsynsrapporten
endast på Tyresö kommuns hemsida.

