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Intresseanmälan förskoleplats   

I Ur och Skur Hattstugans intresselista för förskoleplats är fristående från Skellefteå  

kommuns. Ni kan anmäla intresse för förskoleplats när ert barn har ett personnummer. Om ni 

av någon anledning vill kliva av intresselistan så meddela oss detta. Intresseanmälan sker  

direkt till oss via mail info@iurochskurhattstugan.se. När vi fått den information vi behöver, 

placeras barnet på vår intresselista i turordning. 

I december varje år får vi information från Skellefteå kommun angående kommande års 

bidrag. Kommande års budget ligger till grund för styrelsens arbete kring hur många barn vi 

har möjlighet att erbjuda förskoleplats. Befintlig barngrupp på förskolan tillsammans med de 

barn som står på intresselistan påverkar urvalet av förskoleplatser. Kring februari månad 

planeras nästkommande läsår. Detta innebär att i februari 2020 planeras antaget av barnen 

hösten 2020 och våren 2021. Vårdnadshavarna till barnet som kan komma att erbjudas plats 

inbjuds till ett informationsmöte under våren. Under informationsmötet informerar rektor om 

verksamheten och representant från styrelsen om föreningen. Det är viktigt att ha god insikt i 

vad det innebär att vara en del av vår förening och förskola. När vårdnadshavare tackar ja till  

förskoleplatsen undertecknar vårdnadshavarna ett avtal där de accepterar att följa föreningens 

stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.                                         

 

Bra att tänka på inför er intresseanmälan av barnomsorg 

Eftersom I Ur och Skur Hattstugan är ett föräldrakooperativ har vårdnadshavare till barn på 

förskolan unika möjligheter att påverka verksamheten. Med denna frihet kommer också 

ansvar. För att denna föräldrakooperativa förskola ska fungera är det viktigt att alla 

medlemmar har ett engagemang. (Med medlem menas vårdnadshavare vars barn fått en 

förskoleplats på förskolan). 

Medlemmarna sköter driften av förskolans sysslor såsom ekonomi, löneutbetalningar, 

anställningar, städ- och underhåll, snöskottning, ved, krattning etc.  

Vi har vårdnadshavare på förskolan två dagar i veckan måndag och torsdag mellan kl.07.30-

15.30, istället för en pedagog. Vårdnadshavare arbetar tillsammans med förskolans personal 

både i kök och barngrupp. 
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Att vara medlem betyder att man behöver visa ett stort engagemang och vårdnadshavare får 

på det här sättet en bra insyn, känner ansvar och engageras i verksamheten. 

Alla vårdnadshavare/familjer väntas ställa upp och visa sitt engagemang på: 

- Medlemsmöten, sista söndagen i varje månad. Där träffas en representant från varje 

familj samt verksamhetsansvarig. 

- Arbetsplikt som varje familj har i snitt 5-7 gånger/år. En vårdnadshavare arbetar på 

förskolan kl. 07.30-15.30 som en resurs i verksamheten. 

- Arbetskvällar någon gång/år där vi krattar, städar, utvecklar samt underhåller hus och 

gård.   

- Vårdnadshavare bjuds in till olika evenemang under läsåret t.ex. luciafirande, julfest 

och sommarfest. Där ges möjlighet att umgås och ha trevligt tillsammans. 

 

Vid erbjudande om förskoleplats tar vi hänsyn till följande: 

- Anmälningsdatum på intresselistan.  

- Syskon företräde. Barn med syskon i samma hushåll som är placerade på förskolan 

erbjuds plats före andra barn.  

- Antal barn i respektive årskull. Förskolans strävar efter 4-6 barn i varje årskull. För att 

minska föreningens sårbarhet önskar vi att max sex barn slutar varje år. Max sex barn 

per årskull är en förutsättning för att förskolan ska kunna dela barngruppen vid olika 

aktiviteter tex. Friluftsfrämjandets barnverksamhet.  

- Barn som är bosatta i Skelleftehamns rektorsområde har förtur gentemot barn från 

andra rektorsområden pga av tryggheten att få följas till samma skola. 

- Vårt mål är att barn med olika bakgrunder och kulturer har möjlighet att berika vår 

förskola. Vi önskar att förskolan ska spegla vår samhällsbild. Genom att naturligt ha 

barn från andra kulturer och med olika bakgrund kan vi ge barnen en ökad förståelse 

för olikheter. 
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