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Alla barn på Wallbergsskolan har rätt till fritids fram till och med vårterminen det året barnet 
fyller 13 år. 
 
Avgift 
Från och med årsskiftet 2002 infördes maxtaxan. Avgiften är 2 % av den totala 
bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är skrivet. Överstiger inkomsten 54 850:-/månad 
betalar föräldrarna max 1 097:-/månad (höjning fr.o.m. 1/5-23). Finns det fler barn i familjen 
är kostnaden 1 % av inkomsten för 2:a barnet, max 548:-/månad, och 3:e barnet, max 548:-
/månad. Barn 4 eller fler är avgiftsfritt. Man betalar 2 % för det yngsta barnet. 
 
Om hushållets inkomst är 10 500 kronor i månaden eller mindre, i snitt per år, betalar 
hushållet ingen avgift. 
 
Allmänt om avgiften 
Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknas genom skriftligt placeringsavtal. Avgift 
erläggs för tolv månader per år. Avgiften är en abonnemangsavgift och betalas även om 
barnet inte nyttjar platsen. Om platsen sägs upp kan den återupptas först efter 6 månader om 
inte särskilda skäl föreligger vilket bedöms av rektor. Ett exempel på särskilda skäl kan vara 
att en arbetslös förälder får anställning. Vid varje nytt läsår skall ny inkomstuppgift lämnas till 
kontoret. Avgiften betalas i förskott senast den siste i varje månad på bankgironummer 
5257-5057. 
 
Betalningsansvar  
Betalningsansvarig är den som är vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad, men inte sambor, 
är den förälder betalningsansvarig hos vilken barnet är skrivet.  
 
Inskolning 
Avgift gäller alltid hel månad. Inskolning görs på ordinarie tid. Ingen avgiftsfri inskolning.  
 
Ändring av omsorgstid 
Grundschema lämnas vid starten till fritidspersonalen. Ändring av schemat skall ske skriftligt 
och lämnas i god tid för att underlätta för personalplaneringen.  
 
Stängt 
Tre dagar per läsår stängs verksamheten för fortbildning och utveckling av personalgruppen.  
Vi försöker även hålla stängt några veckor på sommaren. Ni får i god tid veta vilka veckor 
som är stängda (normalt vecka 28-30). 
 
Uppsägning 
Anmälan om uppsägning skall göras en månad innan barnet slutar och räknas från månadens 
slut. Exempelvis om uppsägning görs den 5 augusti gäller uppsägningen från den 1 oktober. 
Uppsägningen sker skriftligt på särskild blankett. Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
Wallbergsskolan har rätt att säga upp platsen om avgift trots påminnelse inte betalas. 
 
 
 


