
 

 

Familje– och utbildningsförvaltningen 

Dags att göra ansökan 
till förskolan 

i Smedjebackens 
Kommun 



 

 

Förskola  
Barn som är 1–5 år har rätt till förskola när du arbetar eller stude-
rar och under restiden till och från arbetet eller skolan.  
Är du arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon har 
barnet rätt till 15 tim/veckan. 
Förskolan har bestämda dagar och tider för dessa barn. 
 

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller tre år. Detta är ej någon särskild skolform utan 

benämningen “allmän” avser att förskolan ska vara tillgänglig för 

alla och avgiftsfri. Allmän förskola omfattar 15 tim/vecka, och 

följer skolans kalendarium. Det innebär att de barn som enbart har 

Allmän förskola är lediga på skolans samtliga lov.   



 

 

När det dags att göra ansökan 
4-6 månader innan Ni önskar få en placering kan Ni göra er ansö-
kan. Detta görs via kommunens e-tjänst för barnomsorg som finns 
på www.smedjebacken.se under Barn & utbildning. Den e-tjänsten 
används sedan genom hela förskoletiden för att lägga till och ändra 
schema för barnet, anmäla inkomst, säga upp platser m.m.  
Det finns möjlighet att önska upp till tre olika förskolor och gra-
dera dem i första-, andra- och tredjehandsval. På kommunens 
hemsida finns samtliga förskolor presenterade. Vi kan inte garan-
tera att det finns plats enligt era önskemål men vi garanterar en 
plats inom kommunen.  
Hösten är den tid då det placeras flest barn inom förskolan. Då 
har många barn lämnat förskolan för att börja förskoleklass och 
det frigörs förskoleplatser på alla kommunens förskolor. Det är 
den tid på året då det är lättast att få plats på den förskola man 
helst önskar. Under juni, juli och december görs inga placeringar.  
 

Tänk på behovet av inskolning när Ni ska välja placeringsdatum, 

normalt ca två veckor. 
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Eva Vinkvist 0240 - 66 00 05 

 
E-post: fou@smedjebacken.se 

www.smedjebacken.se 

Placering på förskolan 
När det är dags för placering får Ni ett erbjudande om en förskola 
och ett placeringsdatum. Förskolan bjuder sedan in barnet och 
föräldrarna till en lämplig tid under den dagen. 
 
Tackar man nej till en erbjuden plats förlorar man sin plats i kön 
och får göra om sin ansökan igen. Väljer man att ta den erbjudna 
placeringen men vill vänta på plats till sitt förstahandsval kontaktar 
man administratören på Familje- och utbildningsförvaltningen för 
att bli placerad i överflyttningskö. Byte mellan förskolor i samma 
upptagningsområde medges ej utan speciella skäl. Byte till önskad 
förskola sker oftast under hösten nästkommande år. 


