Montessoristugans avgifter och regler kring vistelsetider
Gäller from 2021-01-01
Ditt barn har rätt att vistas på förskolan under den tid du som förälder arbetar eller
studerar samt din restid. På Montessoristugans förskola används maxtaxa precis som i
Vellinge kommun. Den högsta avgiften för ett barn är 1510 kronor per månad. Det
betalar en familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en gemensam
bruttoinkomst på 50.340 kronor per månad eller mer.
Som barn 1 räknas alltid familjens yngsta barn.
Avgifter
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3% av inkomsten, dock högst 1510 kr/månad
2% av inkomsten, dock högst 1007 kr/månad
1% av inkomsten, dock högst 503 kr/månad
Ingen avgift

Allmän förskola för 3-5 åring
Från höstterminen (september) det år man fyller 3 år erbjuds man 525 timmar
avgiftsfri barnomsorg per läsår. Det kallas allmän förskola. Det innebär att 15 timmar
per vecka är gratis under terminstid. Under alla lov utgår full avgift.
För enkelhetens skull räknar vi ut ett genomsnitt på er avgift under året.
525h = 35 veckor = 8 månader med reducerad avgift, 2%
Återstår 17 veckor = 4 månader med full avgift, 3%
Barn till arbetssökande/föräldralediga
1-3 åring
Avgift enl. maxtaxa.
Barnet har rätt till barnomsorg 20 timmar per vecka. Måndag–torsdag 8.30-13.30
3-5 åring
Omfattas av allmän förskola och går 15h kostnadsfritt under teminstid (35 veckor) och
betalar avgift enligt maxtaxa under loven (17 veckor).
Montessoristugan erbjuder två alternativ:
1. Kostnadsfritt ENDAST ALLMÄN FÖRSKOLA 15h/vecka förlagt tis-tors 8.30-13.30
Under sportlov, påsklov, sommarlov (11 veckor), höstlov, jullov (3 veckor) är man ledig.
2. Reducerad avgift (enl. ovan för allmän förskola)
20h/vecka förlagt mån-tors 8.30-13.30
Föräldraledig/studerande
Om man planerar att studera under sin föräldraledighet kan man inte kombinera olika
platser utan man väljer antingen en föräldraledighetsplats enligt ovan eller en plats som
motsvarar det antal timmar man studerar. Studieintyg lämnas alltid till förskolan.

Regler vid graviditet/pappadagar mm
Vid havandeskapspeng rådgör ni alltid kring vistelsetider med ansvarig personal. När
föräldraledigheten påbörjas är vistelsetiden 15 eller 20 timmar enligt ovan. Vid de 10
pappadagarna är syskon lediga från förskolan.
Debitering
Avgiften betalas i förskott senast den 30:e varje månad på bankgiro 5977-7904. Avgift
utgår under 12 månader. Utskick av räkning sker endast vid önskemål om detta!
Om familjens inkomst skulle ändras under året skall detta snarast meddelas skriftligt
på avsedd blankett.
Barnomsorg vid semester/ledighet/lov
När du som arbetande förälder har ledig dag eller semester får barnet inte lämnas på
förskolan.
Föräldralediga/arbetssökande med omsorg även under loven är lediga om det finns en
arbetande förälder med semester/ledighet.
Barnomsorg vid skiftarbete
Vistelsetiden för barnet styrs av föräldrarnas arbetstid plus restid. T.ex. börjar du
som förälder arbeta kl. 14.00 börjar barnet kl. 13.15.
Möjlighet finns att lämna de yngsta barnen, som har sovtid, på förskolan före lunch kl.
10.30 trots att arbetstiden infaller senare på dagen.
Vid nattarbete (22.00-06.00 minst tre timmar av arbetspasset) har man rätt till 8h
sammanhängande sömn.
Vid skiftledig vecka har man rätt att lämna barnet 15h/vecka.
Alla inskrivna barn har rätt till en genomsnittlig vistelsetid på 15h/vecka.
Vid fest, utflykt, teater mm är barnen alltid välkomna på förmiddagen.
Schema skrivs alltid i samråd med personal på förskolan.
Sjukdom och sjukskrivning
När du som förälder är sjuk får barnet vistas i förskolan under den tid som anses skälig
i relation till din sjukdom eller efter överenskommelse med personalen. Läkarintyg kan
krävas.
Om du som förälder uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning har du rätt att
behålla ditt barns plats i förskolan. Individuell bedömning görs av tiden som barnet
erbjuds.
Uppsägning
Du betalar för platsen under uppsägningstiden, som är två månader, oavsett om barnet
använder platsen eller inte.

