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Utbildningsförvaltningen   Till Förskole- och grundskolenämnden 
Datum  2019-09-30 
Dnr  FGN 2019/0362 

 
Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 

Sammanfattning 
 
Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun avseende 
förtydligande regler för öppettider i pedagogisk omsorg innebärande att ändrade öppettider ska 
aviseras 4 månader innan de träder i kraft. 
 
Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta. 
 
1.Godkänna reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun enligt 
bilaga 1. 
 
2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från och med 2020-01-01.  
 
Bakgrund 
Enligt kommunens nuvarande riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg ska öppettiden i 
pedagogisk omsorg normalt vara 7 – 17. Riktlinjer för hantering av alternativa öppettider saknas för 
närvarande och behöver revideras för att möta vårdnadshavares och barns behov. En förfrågan har 
gått ut till utförarna av pedagogisk omsorg för att kartlägga behovet av alternativa öppettider. Av 25 
utförare svarade 17 varav 11 vill ha möjlighet att tillämpa alternativa öppettider och 6 vill att 
öppettiden ska fastställas till 7-17. 

Förvaltningens slutsatser 
Utbildningsförvaltningens slutsatser är att tydligare riktlinjer behövs för att möta vårdnadshavares 
och barns behov av alternativa öppettider i pedagogisk omsorg. Reviderade riktlinjer har tagits fram 
för beslut i Förskole- och grundskolenämnden. Revideringen avser s. 6 i riktlinjerna för Förskola 
och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun under rubriken öppettider. Revidering enligt följande:  
 
Nyvarande lydelse:  
Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan 06.30 - 18.30. 
Annan pedagogisk omsorg såsom exempelvis familjedaghem har öppet högst tio timmar per dag, 
normalt 07.00 – 17.00. Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas 
verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den 
verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska 
vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. 
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Ändras till:  
Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan 06.30 - 18.30. 
Pedagogisk omsorg ska hålla öppet utifrån vårdnadshavares och barnens behov, högst 
tio timmar per dag, normalt 07.00 – 17.00, men det är behovet som styr och 
öppettiderna kan således variera. Vid ändring av öppettider sker det med en 
framförhållning på 4 månader. Utföraren ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i 
verksamheten informeras om nya öppettider senast 4 månader innan de träder i kraft. 
Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa 
verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där 
barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid 
behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. 

 

Bilagor 
1. Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun, 2019-09-30. 
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