
 

 

Information om öppethållande på Äppelgårdens förskola 
 
 
Äppelgården ska vara öppen 6,30-18.30 på vardagar om det finns behov av det. Detta 
kallas ramtid. Ramtiden är klockan 6.30-18.30 alla helgfria vardagar utom 
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
Förskolor nära varandra kan samarbeta kring att ha öppet tidiga morgnar och sena 
kvällar. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn 
till. 

Under skollov kan förskolor vara stängda, om många barn är lediga. Då erbjuds ditt barn 
att få gå i en närliggande förskola. 

Ett par gånger om året har förskolan planeringsdagar och personalmöten. Dessa tillfällen 
är förskolan stängd hela eller del av dagen. Då erbjuds ditt barn att få gå i en närliggande 
förskola. 

Länk till Sthlms stads regler om öppethållande:  

https://forskola.stockholm/att-ga-pa-forskola/oppettider-och-schema/ 
 

Information om köregler på Äppelgårdens förskola 
 
Kötid och erbjudande om plats.  
Tre saker styr när och var ditt barn får en plats i förskolan: våra kö- och intagningsregler, 
vilket datum ditt barn ska börja och ditt barns plats i kön. 

Ditt barns plats i kön 
När du ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg får ditt barn ett ködatum och 
en preliminär köplats. Köplatsen kan påverkas av andra barns behov av förtur. Den kan 
också påverkas av när du vill ha plats.  

Ködatum 
Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det 
tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare. 
Varje val har ett eget ködatum. Om du ändrar din ansökan, genom att lägga till ett nytt 
val, blir ködatumet för det nya valet det datum du gör ändringen. Dina tidigare val behåller 
sina ködatum. 

Att ändra rangordning på dina val påverkar inte ködatumet. 

Så fördelas lediga platser 
Lediga platser fördelas enligt denna ordning: 

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten. 



 

 

2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller 
tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för 
placering, det vill säga äldre barn går före yngre. 

Flest platser i augusti 
Det finns flest lediga platser i augusti, då många barn lämnar förskolan för att börja 
skolan. Du kan få ett platserbjudande till augusti redan i början på året. Resten av året 
finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola.  

 
Länk till Sthlms stads köregler: https://forskola.stockholm/kotid-och-
erbjudande-om-plats/ 

 
 
 
 
Information om avgifter på Äppelgårdens förskola 
 
Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i pedagogisk 
omsorg. 
Din avgift räknas ut utifrån 

• vilken inkomst ditt hushåll har 
• hur många barn som bor i ditt hushåll 
• om ditt barn går deltid eller heltid. 

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. 
Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp 
platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden. 

Avgiftens storlek 

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg beräknas på 

• den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört 
• antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll 
• den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid). 

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. 

Maxtaxa 
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa 
om hushållets sammanlagda inkomst är 47 490 kronor/månad eller mer. Den högsta 
avgiften för ett barn är 1 425 kronor/månad. 

 



 

 

Länk till Sthlms stads avgiftsregler: https://forskola.stockholm/avgifter/ 

 

 

 

Informationsmaterialet finns utskrivet i Äppelgårdens Föräldrapärm och på Äppelgårdens 
hemsida.  

 


