Regelbunden frånvaro och dess inverkan på dagvårdsavgiften
On ett barn i dagvård regelbundet är frånvarande minst 3 månader i följd, t.ex. på grund av föräldrarnas
arbete eller av någon annan orsak, kan föräldrarna ansöka om nedsatt dagvårdsavgift och därvid fästa
uppmärksamhet vid följande saker.












För att gottgörelse på avgift skall ges får man ha 10-16 överenskomna vårddagar per månad. Under
10 närvarodagar betalas enligt 10 10 närvarodagar. Över 16 närvarodagar leder till full avgift.
Ansökan om avgiftsnedsättning ska göras på förhand, den kan inte göras retroaktivt.
Barnets behov av vård / överenskomna vårddagar / frånvarodagar skrivs i vårdavtalet, som
undertecknas av föräldrarna.
Barnets frånvarodagar anmäls elektroniskt i eSmåbarnspedagogik-portalen på förhand före
utgången av föregående månad och anmälan är bindande.
När antalet vårddagar överskrider det överenskomna antalet vårddagar uttas normal avgift för en
full månad.
Familjens semestrar, frånvaro på grund av barnets sjukdom eller annan sporadisk frånvaro räknas
inte som regelbunden frånvaro och överenskomna vårddagar kan inte ändras på grund av dem.
Om en överenskommen vårddag byts ut på grund av ändrat arbetsskift för föräldern kan vårddagen
flyttas till en annan dag.
Om det månatliga antalet frånvarodagar varierar på grund av arbete eller studier är avgiftsgrunden
det genomsnittliga antalet frånvarodagar under 3 månader, under vilken tid antalet frånvarodagar
bör jämna ut sig. Utfallet av antalet vårddagar följs upp i följande tremånadersperioder: augustioktober, november-januari, februari-april och maj-juli. Om överskridningen under en utlöpt
tremånadersperiod är 2 dagar eller mera, ändras månadsavgiften enligt utfallet från och med
början av följande period.
Avgiften för överskridna dagar faktureras retroaktivt i följande faktura. Underskridningar gottgörs
inte.
Dagvårdsavgiften bestäms enligt antalet frånvarodagar: månadsavgiften divideras med 20 och
multipliceras med antalet överenskomna vårddagar.

Andra frånvarodagars inverkan på dagvårdsavgiften
Full avgift tas inte ut i följande fall:





Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad
tas ingen avgift ut (intyg av läkare eller hälsovårdare bör visas upp).
Om barnet på grund av egen eller sina syskons sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar
under en kalendermånad tas hälften av månadsavgiften ut (intyg av läkare eller hälsovårdare bör
visas upp).
Om barnet är på semester eller annars frånvarande en hel kalendermånad tas hälften av
månadsavgiften ut.
I övrigt tas alltid full månadsavgift ut, även om barnet skulle ha varit närvarande endast en dag.
Månadsavgiften tas ut för högst 11 kalendermånader under verksamhetsåret (1.8.-31.7.) om barnet
har varit placerad i dagvård under den ovannämnda tiden och börjat i dagvård senast 31.8.

