Datum

2006-02-07

Barn- och utbildningsförvaltningen

PM avseende ändringarna i dokumentet
”Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”
Grunden är att reglerna ska vara lättare och tydligare för kunden att förstå.
Bland annat som en förberedelse för den webb baserade hanteringen som är under
utveckling. Detta syns särskilt under punkten 4.4 som handlar om prioritering vid
placering.
I de nya formuleringarna har vi framförallt riktat in oss på de områden inom vilka
vi får många frågor från våra kunder. Ett sådant exempel är 7.3 där vi tydliggör hur
länge en plats kan stå outnyttjad utan att den sägs upp från förvaltningen.
Vi har också utgått från de synpunkter som rektorer framfört och önskat få förtydligat.
Samtidigt finns vissa formuleringar som mer enhetligt är formulerade på samma sätt
som i skollagen för att undvika onödiga diskussioner. T.ex i 1.3 där vi lagt till
….”placering om 3 timmar/dag”……..
Den gamla rubriken under punkt 6; ”Begränsningar i placeringen” har fått en mer
positiv ton och bytts till ”Nyttjande av plats”.
I övrigt har följande punkter ändrats innehållsmässigt;
1.5 Borttagen - då innehållet utgår från det som finns angivet i 1.3
3.2 Förenklad – finns ingen uppgift om tidigastgräns för ansökan
4.2 Borttagen – handlar om barn från annan kommun
4.3 ”-”
”-”
4.4 Ändring - bytesplacering erbjuds kontinuerligt istället för 2 ggr/år
bytesplaceringarna hanteras som en grupp
4.9 Utgår – prioriteringen är fastställd med skollagen som grund. Ansökan om förtur
kan alltid ske utifrån barnets behov av stöd enligt kap 2a §9.
4.10 Utgår – finns ingen resursavdelning som tar emot information om särskilt behov
utan detta hanteras direkt via respektive rektor.
5.2 Utgår – frågan hanteras direkt genom kommunikation vid respektive enhet
6.1 och 6.2 är ihopslagna med förtydligande om rektors mandat att fastställa
öppettiderna.
6.3 Ändrat - till ”sommarperioden” istället för juli månad då sammanslagning av
verksamheterna kan var aktuellt under hela semesterperioden.
7.3 Förtydligande – begränsning av rätten att behålla en plats som stått outnyttjad.
Förutom ovanstående beskrivning kan en eller annan mening ha omformulerats mer av
”kosmetiska” skäl.
IngMarie Lindgren
verksamhetschef , 073 688 71 51
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