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 INFORMATION                          Dnr 08/2018 
 2018-03-26 
 
 
 
 
 Till vårdnadshavare med barn i 
 förskola och/eller fritidshem 
 
 
 
 
 

Sommarförskola/-fritids 2 juli–10 augusti 2018 (v. 27–32) 

 
Fråga: Mitt barn har en s.k. arbetssökandeplats, får barnet 
närvara på sommarförskola/-fritids? 
Svar: Ni måste via rektor/förskolechef få ert individuella 
behov prövat för att få tillgång till plats. Detta sker via 
personlig kontakt med rektor/förskolechef innan blanketten 
Uppgifter inför sommarförskola/-fritids 2018 lämnas in. 

Fråga: Mitt barn har en s.k. syskonplats, får barnet närvara på sommarförskola/fritids? 
Svar: Se svar ovan. 

Fråga: Vårt barn har en Allmän förskoleplats, dvs. en sådan plats som gäller 15 timmar per 
vecka för barn som är 3, 4 eller 5 år. Får barnet vara på sommarförskola? 
Svar: Platsen följer grundskolans läsårsplan och gör uppehåll för sommarlov. Ni är väl-
kommen åter torsdag den 23/8. 

Fråga: Vi har anmält att vi inte behöver plats vid sommarverksamheten, men saker har för-
ändrats i familjen - hur löser vi det? 
Svar: Om plats i förskola/fritidshem behövs och ni inte anmält detta via blanketten Uppgifter 

inför sommarförskola/-fritids 2018 krävs en skriftlig ansökan hos rektor/förskolechef för att 
bedöma om plats finns tillgänglig. 

Under sex veckor stänger ordinarie förskolor och fritidshem i Jokkmokks samhälle. Sommar-
verksamhet kommer under perioden att finnas vid Västra skolans fritids och Fjällbackens 
förskola. Barnantalet avgör om samverkan mellan förskola och fritids kommer att ske. 
Sommarverksamheten avslutas den 10/8. För de barn som börjar förskoleklass i höst gäller 
fritidshemmets verksamhet för dessa barn från vecka 33. 

Här finner du svar på vanliga frågor gällande sommarverksamheten. 

http://www.jokkmokk.se/
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Fråga: Behöver mitt barn semester från förskolan eller fritids? 
Svar: Med hänvisning till FN:s Barnkonvention artikel 31 ”barns rätt till vila, avkoppling, lek 
och rekreation” ser vi det lämpligt att barn i förskola och fritidshem ges rätt till en samman-
hängande ledighet. 

 
 
 
 
Monica Åhman Fjellström  Helen Isaksson Spik 
rektor/förskolechef  rektor/förskolechef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Blanketten Uppgifter inför sommarförskola/-fritids 2018 

Vänligen fyll i bifogad blankett och lämna in till din förskola/fritidshem senast torsdag den 
12 april 2018. Du kan också e-posta blanketten till: magdalena.johansson@jokkmokk.se 
eller emmelie.stuge@jokkmokk.se 
 
Blanketten finner du också på www.jokkmokk.se/sommar2018. 

http://www.jokkmokk.se/
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 UPPGIFTER INFÖR  
 SOMMARFÖRSKOLA/ 
 -FRITIDS 2018 
 
 
 

Barnets namn 

      

Förälder/vårdnadshavare 1 

      

Telefon 

      

Förälder/vårdnadshavare 2 

      

Telefon 

      

Annan anhörig att kontakta under sommaren om vi ej når någon av vårdnadshavarna (namn och telefonnr) 

      

Övriga upplysningar (komplettera gärna med information gällande allergier eller annat som är av vikt att personalen känner till om ert barn) 

      
 
 
 
 

 
Fyll i barnets vistelsetid (t.ex. 8.00–15.45). Ledig dag = L. Om du inte vet dina arbetstider för  
nedanstående period, lämna preliminära tider och komplettera senare. 
 

= Sommarförskola/-fritids. Övriga veckor pågår ordinarie verksamhet 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

v. 25   18–22/6                               

v. 26   25–29/6                               

v. 27   2–6/7                                       

v. 28   9–13/7                                     

v. 29   16–20/7                                   

v. 30   23–27/7                                   

v. 31   30/7–3/8                                 

v. 32   6–10/8                                     

v. 33   13–17/8                               

v. 34   20–22/8                    

 
Blanketten skickas/lämnas till skolexpeditionen senast 12 april 2018. 
 

Adress: 
Västra skolan 
Åsgatan 4 
962 32  JOKKMOKK 

 
Förskolan/ 

fritids 
kompletterar 

med 
fotografi 

 

http://www.jokkmokk.se/

