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Principer för eftermiddagsverksamheten för skolelever i Kyrkslätt
Godkännd i bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2018 § 68
bnd = bildningsnämnden, fr.o.m. 1.6.2017 bildnings- och fritidsnämnden
kst = kommunstyrelsen

Ansökan till verksamheten
·
·

·

·

Man söker till eftermiddagsverksamheten genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett
på kommunens webbplats.
Familjerna kan ansöka om klubbplats antingen för en hel vecka eller för en del av veckan. En
plats för en hel vecka innebär verksamhet 5 dagar/vecka (950 timmar per läsår) och en plats
för en del av veckan 3 dagar/vecka (570 timmar per läsår). Verksamhetstiden är skoldagar kl.
12-17.
Då vårdnadshavarna ansöker om plats för en del av veckan anger de deltagardagarna på
ansökningsblanketten. De som fått en plats för en del av veckan förbinder sig för hela läsåret
till de deltagardagar som de har angett. Deltagardagarna för de barn vars vårdnadshavare
arbetar i skift kan variera vid behov. (Bnd 19.1.2011 § 4)
Man kan avboka den klubbplats som beviljats under den egentliga beslutsprocessen och
ändra eller precisera de dagar då man deltar i verksamheten under en del av veckan genom
att meddela detta skriftligen senast tre veckor efter att beslutet har skickats. Efter att tidsfristen
för avbokning har gått ut gäller iakttas den fastställda uppsägningstiden. I fråga om beslut som
fattats efter den egentliga beslutsprocessen iakttas inte tidsfristen för avbokning. (Bnd
12.12.2018 § 68)

Då verksamhetsperioden har börjat beviljas klubbplatserna i huvudsak från och med början av
månaden efter att ansökan har anlänt. Om behovet av klubbplats är brådskande, man hinner
behandla ansökan och det finns plats på klubben kan klubbplats från fall till fall beviljas från mitten av
en månad. Då är klientavgiften för den månaden hälften av den normala månadsavgiften och stödet
från kommunen till serviceproducenten hälften av det normala barnspecifika bidraget. (Bnd
12.12.2018 § 68)
Barnets båda vårdnadshavare måste godkänna ansökan om plats på eftermiddagsklubben enligt den
praxis som kommunen har fastställt. Om båda föräldrarna inte godkänner ansökan om plats kan
platsen inte beviljas. (Bnd 12.12.2018 § 68)
Antagningskriterier
Platserna i eftermiddagsverksamheten delas ut mellan dem som ansökt om plats under
ansökningstiden enligt följande ordning:
1. Elever som har ett utlåtande om behovet av eftermiddagsverksamhet av en sakkunnig eller som i
förskoleåldern har haft behov av intensifierat stöd. I sådana här fall är eleven ändå inte automatiskt
berättigad en plats utan behovet bedöms fall för fall.
2. De elever i årskurs 1 som behöver en plats hela veckan
3. De elever i årskurs 1 som behöver en plats för en del av veckan
4. De elever i årskurs 2 som behöver en plats hela veckan
5. De elever i årskurs 2 som behöver en plats för en del av veckan
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Ifall det inte finns tillräckligt med platser i eftermiddagsverksamheten för jämlika sökanden, lottas
platserna ut. Antagningskriterierna berör inte elever som har beslut om särskilt stöd, eftersom man
strävar efter att erbjuda alla dem en plats i eftermiddagsverksamheten. familjens behov av
socioekonomiskt stöd kan från fall till fall fastställas som särskild orsak till att få en klubbplats.
Ansökningstiden berör också dessa elever.
Ifall det blir plats, placeras de som ansökt om plats efter utsatt tid i grupperna i den ordning som
avses i antagningskriterierna. Sökande som ansökt om plats efter att besluten fattats eller mitt under
läsåret placeras i gruppernas köer i den ordning som avses i antagningskriterierna. Av de sökanden
som är jämlika enligt antagningskriterierna och hör till gruppen av dem som ansökt om plats efter
utsatt tid beviljas plats till den sökande vars ansökan har inkommit först.
Om vårdnadshavaren sköter sitt barn under skolåldern hemma kan platsen beviljas endast om det
finns särskilt motiverade skäl som beror på behovet av socioekonomiskt stöd för att bevilja plats.
Antagningskriterierna Bnd 19.1.2011 § 4. Preciserat enligt följande:
- Familjens behov av socioekonomiskt stöd kan från fall till fall fastställas som särskild orsak till att få en
klubbplats (Bnd 6.2.2013 § 11).
- Också beträffande dem som sökt om plats sent stämmer kön överens med antagningskriterierna (Bnd
6.2.2013 § 11).
- Av de sökanden som är jämlika enligt antagningskriterierna och hör till gruppen av dem som ansökt om
plats efter utsatt tid beviljar man plats till den sökande vars ansökan har inkommit först (Bnd 7.12.2016
§ 87).
- En plats i eftermiddagsverksamheten kan i vissa fall av särskilt motiverade skäl som beror på behovet
av socioekonomiskt stöd beviljas om vårdnadshavaren sköter sitt barn under skolåldern hemma (Bnd
7.12.2016 § 87).

Avgifter för verksamhet
·
·

·

·
·

Avgiften för verksamhet för en del av veckan är 100 €/månad. Avgiften för verksamhet en hel
vecka är 155 €/månad. (Bnd 2.3.2016 § 18)
I augusti är månadsavgiften hälften av avgiften och i juni fastställs avgiften i proportion till
verksamhetsdagarna (Bnd 4.4.2012 § 28). I månadsavgiften ingår olycksfallsförsäkring,
mellanmål varje verksamhetsdag och de pyssel- o.dyl. tillbehör som används inom
verksamheten.
Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i morgon- eller eftermiddagsverksamheten mer
än 10 dagar under en kalendermånad tas bara hälften av avgiften ut. Om en frånvaro som
beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. (Lagen om
grundläggande utbildning 48 f §) Månadsavgiften för en som deltar en del av veckan är hälften
av månadsavgiften i sådana fall då barnet på grund av sjukdom kan delta i högst hälften av de
verksamhetsdagar som det erbjuds under den aktuella kalendermånaden. I fråga om
sjukledighet ska ett intyg över sjukledighet uppvisas. (Bnd 19.1.2011 § 4)
Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i
avgift ut hälften av månadsavgiften (Lagen om grundläggande utbildning 48 f §).
Vårdnadshavarna kan ansöka om sänkt månadsavgift eller befrielse från avgiften.
Månadsavgiften kan sänkas om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens
underhållsskyldighet, utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. (Lagen om grundläggande
utbildning 48 f §) Du kan skriva ut blanketten för ansökan om sänkt månadsavgift och bekanta
dig med principerna för sänkning av avgiften på sidan Eftermiddagsverksamhet för skolelever
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·

på kommunens webbplats. Principerna för sänkt avgift har godkänts av bildnings- och
fritidsnämnden 12.12.2018.
Om ett barn behöver eftermiddagsplats för hela veckan eller bara varannan vecka på grund av
skiftarbete eller boendearrangemang för gemensam vårdnad fastställs avgiften enligt
verksamheten för en del av veckan. Vårdnadshavarna måste lämna in en skriftlig redogörelse
för situationen för att få sänkt avgift. (Bnd 12.12.2018 § 68)

Bidrag till serviceproducenterna
Kommunen betalar serviceproducenterna verksamhetsbidrag. Bidraget är 80 €/barn/månad för ett
barn som deltar en hel vecka och 60 €/barn/månad för ett barn som deltar en del av veckan. I augusti
är bidraget hälften av det månatliga bidraget. För juni betalas inget bidrag. Om det inom
verksamheten som ordnas av en serviceproducent finns barn som har fått beslut om särskilt eller
intensifierat stöd och för vilka en assistent ska anställas, betalar kommunen serviceproducenten ett
bidrag på 500 euro i månaden per 1–3 barn. (Bnd 2.3.2016 § 18, preciserat bnd 13.12.2017 § 47)
Barnspecifikt bidrag betalas tills barnet slutar i verksamheten (Bnd 4.4.2012 § 28).
Att förbinda sig till verksamheten och betalning av verksamhetsavgifter samt uppsägning
·

·

·

·

Uppsägning av klubbplats:
Vårdnadshavarna förbinder sig till den beviljade klubbplatsen i utgångsläget för ett läsår i
taget.
Klubbplatsen kan sägas upp av följande orsaker: Arbetslöshet eller förkortad arbetstid, övriga
ekonomiska orsaker, vårdnadshavarens eller barnets sjukdom. Platsen kan också sägas upp
om barnets intresse så kräver, varvid motiveringen ska vara omfattande. Ifall det finns barn
som köar till plats i eftermiddagsverksamhet, kan man säga upp platsen också av andra skäl.
(Bnd 19.1.2011 § 4, preciserat bnd 6.2.2013 § 11)
Uppsägningstiden är en kalendermånad ifall det skriftliga uppsägningsmeddelandet
inkommer den 6:e dagen i månaden eller efter det. Ifall det skriftliga uppsägningsmeddelandet
kommer under 1:a-5:e dagen i månaden, träder uppsägningen i kraft från början av följande
kalendermånad. Uppsägningsmeddelanden som inkommer i augusti innan verksamheten
inletts träder i kraft fr.o.m. 1.9.
(Bnd 19.1.2011 § 4, preciserat bnd 13.12.2017 § 47)
Klubbförhållandet avslutas automatiskt då barnet byter skola. Om kommunen under läsåret
anvisar barnet en ny närskola, överförs platsen i eftermiddagsverksamhet till den
eftermiddagsverksamhet som ordnas i anslutning till den nya skolan. (Bnd 2.3.2016 § 18)

Ändring av klubbplatsen från en hel vecka till en del av veckan:
Samma praxis som gäller uppsägning av klubbplats gäller även ändring av klubbplatsen från
en hel vecka till en del av veckan (Bnd 27.5.2015 § 43 och 6.2.2013 § 11, preciserat
13.12.2017 § 47).
Ändring av klubbplatsen från en del av veckan till en hel vecka:
Övergång från verksamhet en del av veckan till verksamhet en hel vecka är möjligt och
ändringen kan träda i kraft från början av följande månad efter meddelandet på
verksamhetsanordnarens godkännande (Bnd 13.12.2017 § 47).
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Fri skolskjuts ordnas inte på basis av deltagande i frivillig eftermiddagsverksamhet.
Minimiantalet barn för att bilda kommunala eftermiddagsklubbar är 10 barn som anmält sig till en
klubb med en klubbhandledare. I serviceproducenternas eftermiddagsklubbar kan minimiantalet barn
vara mindre om serviceproducenten kan ordna verksamhet för gruppen. (Bnd 12.12.2018 § 68)
Den rekommenderade maximistorleken på klubben är 15 elevplatser på en klubb med en handledare
och 30 elevplatser på en klubb med två handledare (Kst 12.1.2005 § 2).
De principer för eftermiddagsverksamhet som gäller ansökan till verksamheten, uppsägningspraxis
och antagningskriterier iakttas även inom morgonverksamheten (Bnd 13.12.2017 § 47).

Detta dokument uppdateras då principerna för eftermiddagsverksamhet preciseras eller ändras.
Preciseringarna och ändringarna godkänns av bildnings- och fritidsnämnden.
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