Om den egentliga familjedagvårdsplatsen inte är tillgänglig på grund av en orsak som beror på
familjedagvårdaren, övergår de barn som vårdas av familjedagvårdaren till reservvård.
1 . Som reservvårdplats fungerar det daghem som man kommit överens om med familjen.
Vårdtiderna på reservvårdplatsen är de samma som på den ordinarie vårdplatsen.
2 . Vårddagar som är avgiftsfria familjedagvårdsdagar är de dagar då
familjedagvårdsplatsen inte kan anlitas på grund av att familjedagvårdaren har ledigt till följd av
arbetsutjämning, sjukledighet eller korta semesterperioder under vilka barnets vårdnadshavare
inte utnyttjar den reservdagvårdsplats som anvisats dem, utan ordnar själva sitt barns dagvård.
3 . Familjen ska ansöka om betalningsgottgörelse med den elektroniska blanketten på adressen

http://www.sibbo.fi/se/service/dagvard/dagvardens_blanketter . Ansökningen ska göras senast den 2:a
dagen följande månad. En begäran om gottgörelse som anländer senare kan inte behandlas.

4 . De avgiftsfria dagarna gottgörs i den aktuella månadens dagvårdsavgift.
Dagvårdsavgiftens pris per dag beräknas så att barnets månadsavgift divideras med tjugo oavsett
hur många kalenderdagar och vårddagar månaden innehåller.
Detta dagspris multipliceras med antalet dagar som ska gottgöras. Det erhållna resultatet dras av
från familjens månatliga dagvårdsavgift.
5 . Avgiften gottgörs dock inte om barnet inte behöver reservvård under den tid vårdaren är
frånvarande (t.ex. om barnet har semester samtidigt som vårdaren är ledig eller lediga dagar som
överenskommits på förhand). I detta fall baseras faktureringen på den egna dagvårdsgruppens
verksamhetsdagar.
6 . För sommartiden följer man inom familjedagvården samma anvisningar som i dagvården, dvs.
familjen har rätt till en avgiftsfri månad per år (juni eller juli) och för en hel månads frånvaro under
de övriga månaderna gottgörs en halv månads avgift.
7. Under dagvårdens jourtider (juli och skolornas jullov) gäller inte familjedagvårdens
betalningsgottgörelser. (Under dessa tider följer familjedagvårdens fakturering samma principer
som den övriga småbarnspedagogiken).
8 . De dagar som gottgörs för reservvården påverkar inte 3-månaders uppföljningen.
Mer info om dagvårdsavgifterna finns på:
http://www.sibbo.fi/se/service/dagvard/dagvardsavgifter

