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Riktlinjer Snigeln 

Riktlinjer för familjer på  
föräldrakooperativet Snigel 

Riktlinjer för barns tider 
Snigelns öppettider då barnomsorg erbjuds är 06:30-17:00.  

Vid enstaka tillfällen då det finns behov av barnomsorg utöver dessa tider, ha dialog med personalen. Vid 
långvariga eller permanenta behov av barnomsorg under andra tider krävs ett beslut i föreningen. 

1. Ordinarie tider 
a) Barnomsorg erbjuds under föräldrarnas arbetstid samt rimlig restid till och från arbete. Detta 

motsvarar barnens ordinarie tid på Snigeln. 
b) Vid delad vårdnad gäller barnomsorgsschema för den föräldern som har vårdnaden aktuell vecka 

(eller dag). 

2. Schemainlämning 
a) Alla scheman ska lämnas in minst 2 veckor innan de ska börja gälla, och lämnas företrädelsevis via 

TYRA 
b) Vid schemaförändringar p.g.a. plötsligt förändrade arbetstider (tex beordrad övertid och uppdrag 

med kort varsel) tas en kontakt med personal för överenskommelse.  
c) Principiellt ska ingen behöva tacka nej till arbete p.g.a. kort varsel. 

3. Utökade tider 
a) Vid speciella tillfällen (se exempel) får barnets tid utökas när det inte är lämpligt för barnet att följa 

med. Vid speciellt tillfälle ska dialog föras med personal. 
Ex:  Förälder eller syskons läkarbesök,  
 Begravning 
 Flytt (Max 1ggr /år) 

4. Föräldraledighet och arbetslöshet 
a) Vid föräldraledighet för syskon och arbetslöshet på heltid erbjuder Snigeln 15 timmar per vecka. 

Föräldrarna får i samråd med förskolechef eller övrig personal bestämma hur timmarna ska fördelas 
under veckan baserat på barnets behov.  

b) Riktlinjer är att barn till heltids-föräldraledig förälder eller arbetslös förälder bör vara schemalagda 3 
av 4 dagar, måndag till torsdag, mellan 8:45 och 13:45.  

c) Vid arbetsintervju eller annan likvärdig aktivitet kan tid utöver 15 timmar erbjudas, dialog ska då 
föras med personal. 

5. Lediga barns vistelse på Snigeln 
a) Vid vissa aktiviteter kan personalen bjuda in lediga barn till aktiviteten tillsammans med förälder. I 

dessa fall är föräldern ansvarig för barnet. 

6. Semester/ledigdag pga. av oregelbundna arbetstider 
a) Som förälder har man rätt att sova sina timmar efter arbetsskift. Detta innebär att barnet erbjuds 

barnomsorg på Snigeln under den tid man sover. 
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7. Förälder som studerar 
a) Föräldern som studerar har rätt till barnomsorg på heltid under förutsättning att föräldern studerar 

100 %. 

8. Tvister 
b) Vid tvister och oklarheter kring riktlinjerna kontakta styrelsen skriftligen. 
c) Förskolechef ska inkomma med avvikelserapport till styrelsen om föräldrar och personal inte 

kommer överens rörande barns tider på Snigeln. 
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