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Förfrågan om timbehovet per månad/småbarnspedagogik 

Småbarnspedagogiken på daghemmen använder det timbaserade avgiftssystemet.  
 
Fyll i ert/era barns dagvårdsbehov enligt timmar/månad och lämna in till daghemmet innan 
dagvården inleds. 

Dagvårdsplats ____________________________________________________________ 

Barnets/barnens namn _____________________________________________________ 

                 _____________________________________________________ 

 
Mors (makas eller samboendes ) namn:_______________________________________________      
 
Mobiltelefon___________________________________          
 
E-post ________________________________________          
 
Fars (makes eller samboendes ) namn:_______________________________________________      
 
Mobiltelefon __________________________________          
 
E-post _______________________________________          
 

      

         Ena vårdnadshavaren eller  
         båda vårdnadshavarna 
         är hemma 
 

    

      Föräldern/föräldrarna är hemma, rätt till småbarnspedagogik 20 h /v 

       Barnet deltar i småbarnspedagogik dagligen 4 h/dag  

      Barnet deltar i småbarnspedagogik 3 dagar/vecka 6,5 h/dag+ en dag 7 h 

      

          Båda vårdnadshavarna  
          arbetar eller studerar 

     

      Barnet behöver dagvård sammanlagt 60 h/mån (1-14 h/vecka) 

      Barnet behöver dagvård sammanlagt 86 h/mån (15-20 h/vecka) 

      Barnet behöver dagvård sammanlagt 115 h/mån (21-27 h/vecka) 

       Barnet behöver dagvård sammanlagt 149h/mån (28-34 h/vecka) 

       Barnet behöver dagvård över 149 h/mån (minst 35 h/vecka) 

 

 

____ / ____ 20     ______________________________________________________ 
                                  Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

De nya timgränserna som ligger till grund för varje barns vårdavtal och fakturering är följande 

(Bildningsnämnden § 50/2017) 

 

Max 60h/mån 1-14h/vecka  50% av den beräknade heltidsavgiften 
Max 86h/mån 15-20h/vecka 60% av den beräknade heltidsavgiften 
Max 115h/mån 21-27h/vecka 70% av den beräknade heltidsavgiften 
Max 149h/mån 28-34h/vecka 85% av den beräknade heltidsavgiften 
Mera än 149 h/mån  minst 35h/vecka 100% av den beräknade heltidsavgiften 
 

Behovet av dagvårdstimmar räknas ut utgående från de klockslag när barnet förs till dagvården och 
klockslag när barnet hämtas från dagvården enligt de dagar/vecka eller månad som behovet är.  

Exempel 1: Barnet kommer till daghemmet kl. 7.45 och hämtas kl. 16.15. Behovet av dagvård är detsamma 4 
dagar/vecka vilket blir 34 timmar/vecka. Det nya timbaserade behovet av dagvård blir max 149h/månad. 

Exempel 2: Barnet kommer till daghemmet kl.6.30 och hämtas kl.14.15  2 dagar/vecka, samt kommer kl. 9.00 
och hämtas kl. 16.30 1 dag/vecka vilket blir 23 timmar/vecka. Det nya timbaserade behovet av dagvård blir max 
115h/månad. 

Exempel 3: Barnet kommer till daghemmet kl. 8.00 och hämtas kl.16.00  5 dagar/vecka vilket blir 40 
timmar/vecka och då blir det nya timbaserade behovet av dagvård mera än 149h/månad. 

 

Ett uppgjort avtal om vårdtimmar/månad skall gälla samma antal timmar minst två månader i följd. 
Vid överskridning av avtalade timmar höjs avgiften automatiskt till följande nivå och gäller då för två 
månader. 

 

 

 

 
 
Vid eventuella frågor kontakta Birgitta Blomqvist, ledare för småbarnspedagogiken, tfn 06-3479146 
 
 

 

 

 

 

 


