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Vad handlar det om?

Vem riktar det sig till?

Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola
och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder.

Pedagogisk verksamhet i hemmet kan liknas vid
familjedaghem eller den lite äldre benämningen dagmamma.
Du är kanske småbarnsförälder som vill förlänga tiden hemma
med småbarn, men ändå börja arbeta i liten skala.
Du har då möjlighet att stanna hemma med ditt eget barn,
samtidigt som du tar hand om något eller några andra
barn.

Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att
hela verksamheten sker i liten skala, det vill säga, i privata
bostäder.
Pedagogisk omsorg kan vara en blandad åldersgrupp, eller
kanske bara småbarn. Det går även att satsa på eftermiddagsverksamhet för skolbarn, ett fritids i det lilla formatet.
En inriktning kan vara att ta hand om barn på obekväma tider.

Det kan också vara ett alternativ till de föräldrar som kanske
hellre vill ha sina barn i små barngrupper istället för en större
grupp i förskolan.

Det som är nytt med pedagogisk omsorg är att det är möjligt
att få ersättning för sina egna barn, när man tar emot andra.

Det kan också vara ett alternativ för de som bor på landet och
har långt till förskola i tätorten.

Verksamheten måste följa grundläggande demokratiska
värderingar i enlighet med Skollagen.

Man kan också tänka sig att det finns ett par barnfamiljer i ett
område där föräldrarna kommer överens om att någon stannar
hemma och tar hand om barnen gemensamt.

Första steget, hur gör man?

Starta eget

Det första steget för att börja med enskild pedagogisk omsorg
är att kontakta kommunen för att få verksamheten godkänd.
Kommunen gör ett hembesök, för att se hur din hemmiljö ser
ut, både ute och inne, för att kunna ge dig tillstånd.

För att få godkänt och rätt till bidrag från kommunen krävs att
du har en f-skattsedel, det vill säga ett eget företag. Du driver
enskild pedagogisk omsorg i egen regi med kommunen som
tillsynsansvarig. Det betyder att du inte är anställd av
kommunen men får stöd och bidrag.

Du måste uppfylla några krav för att kunna arbeta med enskild
barnomsorg i hemmet.
Bland annat får du inte ha skulder hos kronofogden, och du
måste kunna visa registerutdrag från polisen.

Kommunen, Utbildningsnämnden i Ronneby måste kontrollera
och godkänna varje verksamhet innan den kan komma igång.

Det är inte så lämpligt att ha för liten plats hemma eller att ha
för många husdjur om du funderar på att starta en verksamhet.
Läs mera om kraven i ansökningsblanketten på hemsidan.

För att få hjälp med att starta eget kan du kontakta Ronneby
nyföretagarcentrum:
Nyföretagarcentrum Ronneby
Fridhemsvägen 8, Soft Center
372 25 Ronneby

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
utbildningskansliet i Ronneby kommun.

utbildningskansliet@ronneby.se
www.ronneby.se/utbildning
0457 - 61 80 00

ronneby@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.se/ronneby

Vanliga frågor
“Hur många barn får jag ha i min bostad?”
Du bör ha utrymme för att barnen ska kunna leka och vila.
Bostaden måste också vara säker för barn.
Om du har ett litet hem kan du inte få ha en stor barngrupp.
Du kan maximalt få ersättning för 6 platser oavsett bostadens
storlek.
“Kan jag ta hand om mina egna barn också?
Jag vill vara hemma med mina små barn längre”
Det är helt ok att ta hand om sina egna barn, men du kan bara
räkna hälften av den totala barngruppen om du gör så.
Till exempel om du har två egna barn får du betalt för dem om
du samtidigt tar emot minst två andra barn.
Ditt yngsta barn måste ha fyllt ett år.
Tiden för ersättning för egna barn räknas som maxtiden du har
andra barn.
“Jag har ingen erfarenhet av arbete med barn. Är det ett
hinder?”
Kommunen bedömer din lämplighet. Har du utbildning och
erfarenhet av barnomsorg är det ju självklart en fördel.
Det viktiga är att barnen trivs och att du kan hantera vardagen.
Dessutom om du känner barnen du planerar att ta hand om är
det ju en bra säkerhet.

“Vad får jag betalt?”
Ersättningen beror på barnens ålder och deras planerade tid
hos dig. Kommunen betalar ett bidrag som fastställs varje år.
Yngre barn och mera tid ger högre bidrag. Bidraget betalas ut
per månad och i 11 månader per år.
Se aktuell bilaga om ersättningsnivåer.
“Vad händer om barnen blir sjuka och inte kommer till
mig?”
Bidraget gäller för den planerade tiden. Om barnens tider
ändras permanent måste du meddela detta till kommunen.
“Hur får jag barn till min verksamhet?”
Det är du själv som ser till att få barn till din verksamhet,
marknadsför dig och så vidare.
Kommunen ansvarar för att ge information om vilka
verksamheter som finns att välja mellan i kommunen.
Här kommer även enskilda verksamheter att finnas med.
“ Ska barnens föräldrar betala avgift?”
Ja, vi är skyldiga att följa den så kallade maxtaxan.
Den som bedriver enskild pedagogisk omsorg får själv
ta ut avgifter av föräldrarna. Man kan ta mindre i avgift men
inte över det som maxtaxan har bestämt.
Avgifterna får du, det vill säga ditt företag, som en intäkt
utöver det kommunala bidraget
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