
Arbetande 
Studerande 

Föräldraledig 
Arbetssökande 

Om du varken är arbetande, 
studerande,  

arbetssökande eller  
föräldraledig 

Min sysselsättning är.. 
Om en förälder  arbetar och den  
andra är hemma gäller syssel- 
sättningen för den 
hemmavarande föräldern.  
Detta gäller även i  en förälders nya familj 
om barnets föräldrar är separerade. 

1-5 år * 
Mitt barns ålder är.. 
I förskolans system blir barnet  
ett år äldre vid höstterminens start.  

1-2 år 3-5 år 1-2 år 3-5 år 

*olika taxa för barn 
1-2 år och 3-5 år 

• 15h per vecka 
• Avgift betalas 

12 mån/år 
• Vistelse på lov 

• 15h per vecka 
• Gratis 
• Ej vistelse på 

lov (möjlighet 
att betala för 
vistelse på lov) 

Allmän förskola 
• 15h per vecka 
• Gratis 
• Ej vistelse på 

lov (ej möjlighet 
att betala för 
vistelse på lov) 

Ej rätt till förskola Förskola utifrån 
arbetstider 

Följande gäller.. 
Se separata specifikationer angående 
förskoletaxa och vistelsetid 



Du kan söka antingen till ett område eller  
en specifik förskola/familjedaghem 

 
Ring oss om du av särskilda skäl behöver barnomsorg  
tidigare än inom fyra månader. Vi gör då allt vi kan för  

att hjälpa till men du kanske får en annan  
förskola/familjedaghem än den du har önskat. 

 
Ansökningar till de fristående förskolorna/familjedaghemmen görs till  

respektive förskola/familjedaghem. 
 
 

Sök barnomsorg  
minst fyra månader innan du önskar plats 

via pappers- 
blankett via webben eller 

Ladda ned din blankett  
här eller hämta den på 

kontaktcenter,  
Egnellska huset. 

Vi kontaktar dig 
Via post med ett 

erbjudande om plats i 
barnomsorg 

Svara på  
erbjudandet  

Svara ja eller nej via 
den bifogade 

blanketten, posta eller 
lämna i brevlådan 

utanför Placeringen på 
plan 2, Annexet. 

Välkommen till Falu 
kommuns 

barnomsorg! 

Om du av någon 
anledning tackar nej till 
din plats så får du söka 
om på nytt. Kom ihåg 

att söka minst fyra 
månader innan du 
behöver platsen!  
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