
När ni får syskon 
 
När man får ett syskon är det många saker man ska tänka på och mycket som 
förändras i familjen. 
Här har vi samlat lite av den informationen som gäller förskolan. 
  
Vad gäller för det äldre syskonet? 
  
Om du får ett till barn och tar föräldraledigt får ditt äldre barn, som går på förskolan 
behålla sin plats och tid i 2 månader efter att det nya barnet fötts. Det vill säga att ni 
kan lämna ert/era äldre syskon samma tider som ni haft innan syskonet kom. 
  
Efter det har det äldre barnet rätt till 15 timmar i veckan året om på förskolan. Vi 
tycker att det är viktigt att barnets tider är regelbundna och utifrån den pedagogiska 
verksamhetens bästa så rekommenderar vi att barnet lämnas tisdag - torsdag kl 
8.30 - 13.30. 
  
Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under 
den tiden. 
  
Fyller ert barn 3 år under året ni får syskon kan ni med start från höstterminen ha 
barnet i allmän förskola kostnadsfritt. Allmän förskola innebär att du får lämna ditt 
barn 15 timmar/v och att du följer skolans läsårsindelning. Barnet ska då vara ledig 
på alla lov och helgdagar som Helsingborgs skolor har lovdagar. Man måste ansöka 
om “plats” för allmän förskola på Helsingborgs stads hemsida. 
  
Läs mer och ansök om allmän förskola på Helsingborgs stads hemsida 
  
http://www.helsingborg.se/startsida/forskola-och-utbildning/forskola/ 
  
Om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet kan man utöka 
vistelsetiden för barnet på förskolan. Man måste då skicka in intyg, schema och 
inkomstuppgifter till Helsingborgs stads skol och- fritidsförvaltning. Det är skol - och 
fritidsförvaltningen som avgör om er sysselsättning är godkänd för att kunna utöka 
tiden på förskolan. 
  
Fram tills vi på förskolan fått ett godkännande av skol - och fritidsförvaltningen så är 
det 15 tim/v som gäller för barnet hos oss på förskolan. 
  
  

http://www.helsingborg.se/startsida/forskola-och-utbildning/forskola/


  
Syskonförtur 
  
Ett syskon har förtur till en ledig plats på Solstrålen om du anmält behov av plats 
minst 4 månader före önskat startdatum. Görs anmälan senare än 4 månader innan 
start gäller inte någon förtur. Så om du önskar plats med start den 10 augusti måste 
du sätta upp syskonet i kö senast den 9 april. 
Syskonet måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förturen ska gälla. Om 
det finns fler syskon i kön än vad det finns lediga platser får barnet med äldst 
ködatum plats först. Har flera barn samma ködatum, får det äldsta barnet plats först. 
Man kan sätta upp sitt barn i kö på Helsingborgs stads hemsida så fort barnet fått 
ett personnummer. Här hittar ni information om hur ni sätter upp ert barn i kö: 
  
http://www.helsingborg.se/startsida/forskola-och-utbildning/forskola/ansoksag-upp 
-plats/ 
  
Vi gör alltid vårt allra bästa för att era syskon ska få plats hos oss, men vi vill vara 
tydliga med att vi inte kan garantera att ni får plats precis när ni önskar. Vi har, som 
ni vet oftast bara lediga platser i augusti. Vi har inte möjlighet att hålla tomma platser 
för att ni önskar plats senare än vi erbjudit er och vi kan inte heller göra 
överinskrivningar som går ut över de övriga barnens säkerhet och kvalitet i den 
pedagogiska verksamheten. 
  
För oss på förskolan hjälper det mycket om vi i god tid får veta när ni önskar att 
syskonet ska börja på Solstrålen. På det sättet kan vi i god tid planera och skapa de 
bästa förutsättningar för att ni ska få plats och en bra start på förskoletiden för ert 
syskon. 
  
 


