
 

 
 

Förfrågan om barnens semester/avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna sommaren 2020 

Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom 
småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommar fram till början av augusti eftersom många barn 
har semester eller s.k. avgiftsfritt avbrott två hela kalendermånader. Till följd av detta sammanslås 
verksamheten för flera enheter till något centralt daghem under ifrågavarande tid.  

Familjedagvården samarbetar med daghemsvården enligt behov. 

Obs! På grund av de omständigheter corona pandemin medför och på basen av inkomna anmälningar 
omvärderas helhetssituationen efter att ni lämnat in blanketten. Det kan även innebära eventuella ändringar 
i öppethållningstiderna. 

 

Sommaren 2020 kommer daghemmen inom Karis området att ha öppet/stängt enligt följande: 

 

Labyrintens daghem (kvällsvård) Öppet Kila daghem Stängt 

Karusellen Stängt Svartå daghem Stängt 

Solbacka daghem Stängt Billnäs daghem Stängt 

Lövkulla gruppfamiljedaghem Stängt Nalle 
gruppfamiljedaghem 

Stängt 

 
 

För att vi ska kunna planera verksamheten inför hela sommaren, ber vi er vårdnadshavare att fylla i 
blanketten på följande sida. Vi önskar att ni fyller i de verkliga behoven och inte reserverar en plats ”för 
säkerhets skull”. 

 

Avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna 
 
Varje barn inom den kommunala småbarnspedagogiken i Rasebortg har erhållit en fortlöpande plats fram till 
skolstarten. De vårdnadshavare som under sommarmånaderna juni och juli önskar ett avgiftsfritt avbrott i 
småbarnspedagogiken, kan skriftligen meddela detta istället för att säga upp platsen för viss tid. 
 
Kriterierna för att få avgiftsfritt avbrott är enligt bildningsnämndens beslut att vårdnadshavare: 
 

• kan erhålla om avgiftsfritt avbrott för juni och juli 

• bör anhålla för minst två hela kalendermånader 

• meddelande om avbrott bör göras skriftligen på denna blankett 30.4.2020 
 
Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för 
sommarmånaderna och inte annullerar platsen, kan hälften av den fastställda månadsavgiften 
uppbäras. För barn utan avgift kan hälften av minimiavgiften uppbäras. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Teamet för småbarnspedagogik     VÄND 
 
 



 

 
 

 
 
Semesterförfrågan/ Anmälan om avgiftsfritt avbrott 
 
  

Barnets namn 
 

 

Vårdnadshavare 
 

 

Dagvårdsplats 
 

 

 
 

Mitt barn har 
semester under 
tiden 
 

 

 
 
Mitt barn har avgiftsfritt avbrott 1.6 – 31.7.2020   

 
 
Mitt barn har behov av småbarnspedagogik enligt följande: 
 

Vecka Datum Ja Nej 

23 1 – 7.6.2020   

24 8 – 14.6.2020   

25 15 – 21.6.2020   

26 22 – 28.6.2020   

27 29.6 – 5.7.2020   

28 6 – 12.7.2020   

29 13 – 19.7.2020   

30 20 – 26.7.2020   

31 27.7 – 2.8.2020   

32 3 – 9.8.2020   

33 10 – 16.8.2020   

34 17 – 23.8.2020   

35 24.8 – 30.8.2020   

 
Vi beklagar att vi är ute med denna förfrågan först nu. Vi hoppas att ni trots omständigheterna som 
corona pandemin medför vänligen lämnar in blanketten till dagvårdsplatsen eller skickar 
informationen per e-post till föreståndaren eller SMS senast den 30.4.2020.  
 

TACK! 
 
 
 
Ort och datum  Underskrift 
 
 
           


