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Köregler 
Thoren Framtid AB är med i Stockholms stads gemensamma ansökningssystem (BER) där endast kö 
och erbjudande om plats kan administreras. 

Förskolans köregler utformas enligt 8 kap. 19 § skollagen. 

Registrera barnet i kö 
Ni ansöker om plats på förskolan genom att göra Thoren Framtid AB till ett av era fem val i 
Stockholms stads e-tjänst. 

Intagningsregler 
Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning: 

1. Förtur 
2. Anmälningsdatum (ködatum) 

 

Förtur 
1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2a kap 9§ skollagen 
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden. 
3. Syskonförtur. Barn med syskon som redan är placerade på Thoren Framtid AB 
4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. 

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill 
säga äldre barn går före yngre. 

Anmälningsdatum (ködatum) 
Det datum ni gör ansökan blir ert ködatum. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. 
Om ni söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Söker ni förskola 
efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ert ködatum. 

Platsgaranti 
Platsgaranti innebär att ditt barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på: 

• en kommunal förskola 

• en fristående förskola eller pedagogisk omsorg som låter stadsdelen tilldela platser till sin 
verksamhet. 

Från att din ansökan inkommit har ditt barn rätt till en plats inom tre kalendermånader. 
Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april. 

Du kan önska om en plats längre fram i tiden.  
Exempel: du gör ansökan i januari och vill ha plats om fem månader, då blir din platsgaranti senast 
juni. 

Dina önskemål tas hänsyn till så långt det är möjligt. Platsgarantin gäller i första hand till de verksam-
heter du valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas där du valt att stå i kö, ska plats erbjudas så 
nära hemmet som möjligt i den stadsdel där ditt barn är folkbokfört. 

Tänk på! att platsgarantin inte gäller om ni bara väljer verksamheter markerade med F  
i e-tjänsten Min barnomsorg. 

När du fått ett erbjudande om plats upphör platsgarantin. 



 

Köplats 
Ködatumet ger dig er köplats. Den kösiffra ni kan se på e-tjänsten Min barnomsorg är preliminär. 
Den påverkas av att barn i behov av särskilt stöd och syskon får förtur till plats. Annat som påverkar 
är att barn kan stå i kö till fem olika förskolor och får stå kvar i kö till högre rangordnat alternativ när 
de erbjuds plats. 

Erbjudande, placering 
Thoren Framtid AB erbjuder platser endast till de barn som köar till oss i det gemensamma ansök-
ningssystemet. Om en ledig plats uppstår i augusti, erbjuds platsen till de barn som har önskat 
placeringsmånad i augusti eller tidigare. När vi får en ledig plats skickar vi ett erbjudande om plats  
via e-tjänst Min barnomsorg. Sedan får ni ett e-postmeddelande och/eller SMS (beroende på de 
kontaktuppgifter du lämnade på ansökan) from Stockholm stad att ni erbjuds en plats på Thoren 
Framtid AB. Ni behöver tacka JA eller NEJ så snart som möjligt. Ni gör det genom att logga in i 
Stockholms stads e-tjänst Min barnomsorg. När ni tackat JA till en plats hos oss får vi meddelande av 
Stockholms stad angående detta. Vi kontaktar då er och bestämmer tid för besök, inskolningssamtal 
samt start för inskolning. 

Avgift 
Thoren Framtid tillämpar kommunens maxtaxa. Avgiften betalas för 12 månader per år. Avgiftens 
storlek grundar sig på barnets vistelsetid samt vårdnadshavarens gemensamma bruttoinkomst per 
månad. 

Det yngsta barnet räknas som ”barn 1”. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i 
familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. För det fjärde 
barnet utgår ingen avgift. Fr.o.m. 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande 
skolbarns-omsorgstaxa. 

Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgift utgår fr.o.m. det datum 
platsen är tillgänglig för barnet. Avgift utgår även om platsen inte nyttjas under viss tid. Vårdnads-
havarna försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Felaktig information 
i inkomstuppgifter, familjeförhållanden etc. kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. 

Heltidsavgift 
Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i 
förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett 
antal timmar. 

• Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 572 kronor per månad 

• Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad 

• Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad 

• Barn 4 och följande: ingen avgift 

Deltidsavgift 
Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i 
förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar. 

• Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad 

• Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad 

• Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad 

• Barn 4 och följande: ingen avgift 

Allmän förskola är avgiftsfri 
Barn som är tre till fem år får under terminerna gå gratis 15 timmar i veckan, från och med augusti 
det år barnet fyller tre år. 



 

Om ni inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera era uppgifter, får ni betala 
maxavgiften. 

Mer information finns http://www.stockholm.se 

Öppettider 
Thoren Framtid följer Stockholms stads riktlinjer för öppethållande. 
Stockholm stads ramtider är mellan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom: 

• Julafton 

• Nyårsafton 

• Midsommarafton 

Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. 

Dessa öppettider gäller även under planeringsdagar och under sommaren. Förskolan erbjuder då 
alternativ omsorg om behov finns. 

Kontakt 
E-post: geeshani.fonseka@thorenframtid.se 
Telefon: 072-728 66 41 

Jag vill bli kontaktad 

• Namn ...*  

• Telefon ...* 

• E-post …* 

• Meddelande … 

 

http://www.stockholm.se/
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