
Rutin för fritidshemmet  
Gäller från 2022-01-01 
 

• Fria Emilias fritidshem är öppet alla vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 utifrån 
vårdnadshavares arbetstider. Har du behov av fritids på lovdagar meddela detta i så god 
tid som möjligt, så att vi kan planera resurserna på ett bra sätt för elevernas skull. 
Respektera sista anmälningsdag som arbetslagsledare meddelar via Infomentor.  
 

• Under juli månad strävar Fria Emilia efter att ha sommarstängt. Sommarfritids kan 
organiseras på olika sätt från år till år. Placering i juli kan även komma att göras vid en 
annan skolenhet. Inga nya placeringar erbjuds under denna period. Kontakta rektor om 
behov finns av fritidsplats under juli. Skolan begär in verifierat 
arbetsschema/arbetsintyg eller studieschema/studieintyg.  

  

• ”Klubben” finns på våning 3 och vänder sig till de äldsta fritidshemsbarnen med speciella 
aktiviteter vissa dagar.  
 

• Anmälan, uppsägning av plats samt inkomstuppgifter lämnas till Fria Emilia. Blanketter 
finns på www.friaemilia.se    

  

 

 Ansökan  
 

• Ansökan görs via Fria Emilias blankett ANSÖKAN Till Fria Emilias fritidshem.  
 

• Avgift utgår enligt maxtaxan.  

 

Platserbjudande och placering 

• I samband med skolplacering på Fria Emilia i årskurs F-6 erhåller vårdnadshavare 
automatiskt ett platserbjudande.  
 

• Fritidshemmet vänder sig till barn i åldern 6–12 år och verksamheten styrs av skollagen 
(Skollag 2010:800). Det innebär till det år barnet fyller 13år, eller avslutar år 6 i 
grundskolan. 

 

Stängda dagar i fritidsverksamheten  

• Förutom juli månad så håller fritidshemmet stängt upp till 4 dagar/läsår.  
 



• Läsåret 21/22 håller stängt för planering måndag 1 
november 2021 samt måndag 7 mars 2022. Fredag 13 augusti 2021 stänger fritids 15.00, 
samt onsdag 15 juni 2022.  

 

• Vårdnadshavare ansvarar för att hålla sig uppdaterad om vilka dagar som fritidshemmet 
har stängt. Informationen finns i Familjeguiden och på Infomentor.  

 

När barnet ska börja i förskoleklass 

• Inskolningen till fritidshem börjar tidigast måndag v.32. Uppsägning av tidigare 
förskoleplats sker med automatik fredag v.31 om du som vårdnadshavare inte sagt upp 
den tidigare. 

 

Tidsregistrering på Infomentor  

• På InfoMentor registrerar du barnets vistelsetider på fritids. 
  

• Vistelsetider för kommande två veckor registreras på Infomentor senast två veckor innan 
det börjar gälla, för att fritidshemmet ska ha förutsättningar att planera verksamheten 
på ett bra sätt.  

 

• Skolan har rätt att begära in verifierat arbetsschema/arbetsintyg eller 
studieschema/studieintyg.  

 

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga  

På Fria Emilia anser vi att det är viktigt att elever får träffa sina kamrater och delta i 
aktiviteter på fritids som är ett komplement till skolan. Vårdnadshavare ansöker om 
fritidsplats som behovsprövas av rektor som tar beslut. Efter fattat beslut görs en 
överenskommelse med rektor angående elevens vistelsetider.  

 

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande  

På Fria Emilia anser vi att det är viktigt att elever får träffa sina kamrater och delta i 
aktiviteter på fritids som är ett komplement till skolan. Vårdnadshavare ansöker om 
fritidsplats som behovsprövas av rektor som tar beslut. Efter fattat beslut görs en 
överenskommelse med rektor angående elevens vistelsetider.  

• Om vårdnadshavare får arbete på timbasis och behöver tillgång till fritidshemsplats vissa 
dagar kontaktas rektor på info@friaemilia.se   
 

mailto:info@friaemilia.se


• Skolan har rätt att begära arbets-/studieintyg och inkomstuppgift.  
 

• Vårdnadshavare/sambo är skyldiga att lämna uppgift om förändrade familjeförhållanden 
och inkomster. Om utsänd inkomstförfrågan inte inkommit debiteras högsta avgift. 

  

Avgifter 

• Riktlinjer för fritidsavgifter - Kommunfullmäktige i Boden har beslutat att kommunen 
följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken 
vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Fria Emilia följer 
Bodens kommuns riktlinjer vad gäller avgifter. 

• Vid placering på̊ fritidshem utgår maxtaxa vid ny placering. När inkomstuppgift 
inkommer ändras avgiften utifrån den sammanlagda inkomsten i hushållet. 
Vårdnadshavare är skyldig att lämna in rätt inkomstuppgift. Detta ska lämnas in minst en 
gång per år och vid förändringar.  
 

• Avgift debiteras 11 månader per år. Uppsägningstiden för fritidsplatsen är 2 månader. 
Om ni som vårdnadshavare beviljas placering för juli debiteras ni för totalt 12 månader.   
 

• Fritidsavgiften betalas in i slutet på varje månad för innevarande månad, d.v.s. att t.ex. 
augustis avgift betalas in senast 31/8. Inbetalning sker till bankgiro nr 439–2429. 
 

• Fria Emilia skickar inte ut fakturor för fritidsavgiften. Om debiterad avgift inte betalas i 
tid skickas påminnelse.  

 

• Om fritidsavgiften inte betalas in trots två påminnelser lämnas ärendet över till 
Kronofogdemyndigheten.  

 

Fritidshem Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Grundavgift 
2 % av 
bruttoinkomsten  

1 % av 
bruttoinkomsten 

1 % av 
bruttoinkomsten  

 

Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad ska dela på kostnaden 

• Vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser i Boden och där båda 
vårdnadshavarna har behov av barnomsorg, ska dela på platsen. Respektive 
vårdnadshavare är då platsinnehavare (fakturamottagare).  
 

• Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen äger den andre 
vårdnadshavaren rätt att nyttja sin del av platsen och betalar således för kostnaden efter 
inkomst.  



  

Separerade vårdnadshavare samt enskild vårdnad  

• I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats på 
fritidshemmet oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller 
arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och 
restid. 

  

Byte av skola och fritidshem 

• Vid byte till annan skola och fritidshem måste vårdnadshavare säga upp sin plats på Fria 
Emilia och även meddela skolbyte till kommunen. 
 

• Avgift för fritidsplatsen ska betalas under uppsägningstiden.  

  

Uppsägning av plats  

• Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen mottagits.  
 

• Uppsägning görs till anneli.samuelsson@friaemilia.se  
 

• Avgift ska betalas under hela uppsägningstiden.  

  

Avstängning på grund av obetalda avgifter 

• Om avgiften inte betalas har Fria Emilia ekonomisk förening rätt att avsluta 
fritidsplatsen. Beslut om avstängning meddelas platsinnehavaren via brev från styrelsen. 
 

• Familj som har oreglerad skuld för tidigare placering erbjuds inte plats på nytt, såvida 
inte en avbetalningsplan finns. 

Kontaktvägar  

Erbjudande om plats och fritidsavgifter: anneli.samuelsson@friaemilia.se 

Allmänna frågor om fritidshemmet: stina.jonsson-lindgren@friaemilia.se 

Synpunkter och klagomål: info@friaemilia.se  
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