OBS ! FÖRSLAG
Rutiner för barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommuner är inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid” men ska sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” Skollagen 25 kap. 5§ .
Rutiner för OB-omsorg i Ljungby kommun kompletterar Regler för förskola och fritidshem i Ljungby
kommun.

Villkor för rätt till plats inom OB-omsorg
1. Vårdnadshavare och barn ska vara folkbokförda i Ljungby kommun.
2. Barn mellan 1-13 år har rätt till OB-omsorg under förutsättning att barnet har en ordinarie
plats i förskola eller fritidshem.
3. I bedömningen ska hänsyn tas till barnets bästa utifrån FN:s konvention om barnens
rättigheter.
4. Vårdnadshavare har inte rätt till OB-omsorg under föräldraledighet, sjukdom, semester eller
annan ledighet.
5. Vårdnadshavare med ensam vårdnad och ett arbete som innebär obekväma arbetstider har rätt
till OB-omsorg.
6. Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress, har rätt till OBomsorg om båda vårdnadshavarna arbeta på obekväma arbetstid.
7. Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Ljungby kommun,
har endast i undantagsfall rätt till OB-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete
som innebär obekväma arbetstider.

Ansökan om plats
Ansökningsförfarandet med blanketter m.m. är inte klart än
1. Ansökan görs till och behandlas av placeringshandläggare
2. Behov ska styrkas av arbetsgivarintyg och arbetsschema där det framgår att du har en
anställning på obekväm arbetstid. Intyg och schema ska vara underskrivet av din
chef/arbetsledare.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att hos vårdnadshavarens
arbetsgivare kontrollera att de uppgifter om arbetstid som inlämnats är korrekta.

I Ljungby kommun erbjuds omsorg på obekväm tid på Donationsgatans förskola vardagkvällar
fram till 22.00. Det innebär att du lämnar ditt barn på Donationsgatan den dagen då du har behov
av kvällstillsyn.
Följande dagar kan du inte nyttja OB-omsorg.
Dagar då ordinarie förskola/fritidshem är stängd för planering.

4 veckor i juli ( sommarstängt )
















Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondag jul
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk
Första maj
Nationaldagen 6 juni
Midsommarafton
Midsommardagen
Alla helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul

Ljungby kommun tar inte ut någon extra avgift för vårdnadshavare som har behov av OB-omsorg,
avgift regleras enligt gällande maxtaxa.

