Cirkulärnr:

2002:29

Diarienr:

2002/0676

Handläggare:

Lena Sandström
Sofia Larsson

Sektion/Enhet:

Kommunalrättssektionen och Skolsektionen

Datum:

2002-03-22

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Barnomsorg

Rubrik:

Allmän förskola

2002:29

Kommunalrättssektionen
Lena Sandström
Skolsektionen
Sofia Larsson

2002-03-22

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Barnomsorg

Allmän förskola
Skollagens bestämmelser om allmän förskola träder i kraft den 1 januari år
2003. Då vi just nu får många frågor från kommunerna vill vi med detta cirkulär tydliggöra vissa praktiska konsekvenser av reformen.
Avsikten med lagstiftningen är att alla fyra- och femåringar garanteras en
avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet, som omfattar minst 525 timmar
om året.
Förskolan styrs som tidigare av förskolans läroplan (Lpfö98). Införandet av
allmän förskola medför ingen ändring av verksamhetens innehåll. Hur allmän förskola för fyra- och femåringar skall organiseras och samordnas med
övrig verksamhet i förskolan beslutas av kommunerna själva.
Ur skollagen 2a kap:
”8 a § Barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år då de
fyller fyra år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Kommunen skall
informera föräldrarna om verksamheten i förskolan och syftet med denna.
10 § För sådana platser i förskola som avses i 8 a § får avgift tas ut endast till den del
verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.”
I samband med lagens ikraftträdande innebär detta att:
-

4-åringarna börjar allmän förskola höstterminen år 2003

-

5-åringarna börjar allmän förskola vårterminen år 2003

-

6-åringarna börjar allmän förskola vårterminen år 2003
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Barn som fyllt 5 år under år 2002 kommer att gå i allmän förskola endast
under vårterminen år 2003. Därefter går barnet över till förskoleklass.
De sexåringar som är födda under första halvåret år 2003 kommer också
att gå i allmän förskola en termin för att därefter gå över till förskoleklass.

Barn fyller:

Vårtermin
år 2003

Hösttermin
år 2003

Vårtermin
år 2004

Hösttermin
år 2004

5 år under
år 2002

Allmän förskola

Förskoleklass Förskoleklass Grundskola

4 år under
år 2003

___

Allmän förskola

Allmän förskola

Allmän förskola

5 år under
år 2003

Allmän förskola

Allmän förskola

Allmän förskola

Förskoleklass

6 år under
år 2003

Allmän förskola

Förskoleklass Förskoleklass Grundskola

Även de fyra- och femåringar som är inskrivna i familjedaghem skall erbjudas plats i allmän förskola. Förskolan skall för dessa barn ses som ett
komplement till familjedaghemmet och samverka med detta. Ett nära
samarbete mellan dagbarnvårdarna och personalen i förskolan bör enligt
propositionen (prop. 1999/2000:129, sid 20) eftersträvas.
Liksom tidigare gäller att förskoleverksamhet i övrigt skall tillhandahållas
i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete,
studier eller utifrån barnets eget behov.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Sofia Larsson, skolsektionen, tfn 08-452 79 38 eller Lena Sandström, kommunalrättssektionen, tfn 08-452 75 46.
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