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Муніципальні дошкільні
заклади та центри дитячого
дозвілля.
Електронна послуга для дошкільних закладів та центрів
дозвілля.

Для вас, батька/опікуна, у муніципалітеті Хебі є електронна послуга для
дошкільних закладів та центрів дозвілля. Посилання на електронну послугу ви
знайдете за адресою https://heby.ist.se/
В електронному сервісі для дошкільних закладів ви можете:
• Подати заявку на місце у дошкільному закладі та позашкільному центрі
дозвілля
• Оновити контактну інформацію та членів сім'ї (партнерів)
• Реєструвати дохід
• Отримайте огляд усіх місць розташування ваших дітей
• Вийти з основного графіка
• Скасувати заявку на місце
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Подання заявки на місце у дошкільному закладі
Якщо вам потрібно поставити дитину до дошкільного закладу, ви можете
використовувати електронну послугу без входу в систему (або входу з
електронною ідентифікацією).
Необхідно ввести номер мобільного телефону та адресу електронної пошти.
Ваша дитина може отримати місце не раніше, ніж їй виповниться 1 рік. На
реєстрацію можна подавати від народження дитини. Однак дата черги
встановлюється не раніше ніж за 4 місяці до бажаної дати.
Зв'яжіться з Управлінням у справах дітей та освіти, якщо ви хочете
реєструватися до дошкільного закладу в іншому муніципалітеті, якщо ви є
сімейним будинком та хочете отримати місце або у вас захищений
ідентифікаційний номер.
Якщо у вас немає шведського номера соціального страхування або з будь-якої
іншої причини ви не можете подати заявку на місце через електронний сервіс,
ви можете завантажити та заповнити форму з heby.se
Пропозиція місця
Пропозиції мають бути прийняті або відхилені через електронну службу або
письмово адміністратору. Якщо у встановлений час на пропозицію не дається
відповідь, дитина автоматично виходить із черги.
Якщо розміщення прийнято, то відповіді необхідно додати звіт про доходи .
Якщо інформація про доходи не буде надана, за місце стягуватиметься
найвища плата відповідно до максимальної ставки.
Години роботи
Дошкільні заклади та центри дошкільного дозвілля працюють у несвяткові дні
тижня, за винятком кануна Католицького Різдва, Нового року та кануна Іванова
дня ( Середина літа ).
Один день на місяць дошкільні заклади та центри дошкільного дозвілля
закриваються на годину раніше за звичайний годинник роботи, щоб мати
можливість проводити збори на робочому місці. Чотири дні на рік дошкільні
заклади та центри дозвілля закриваються на дні планування.

Час відвідування

Ви працюєте чи навчаєтеся:
Час відвідування = час роботи/навчання + час у дорозі на роботу/навчання і
назад.
Ви знаходитесь у відпустці для догляду за дитиною або шукаєте роботу:
Тоді ви не маєте права на центр дозвілля.
Діти, поміщені в дошкільні заклади, мають право на 15 годин на тиждень, і
години організовані таким чином, щоб вони відповідали освітній діяльності у
кожному дошкільному закладі.
Загальний дошкільний вік 3-5 років:
Усім дітям віком від 3 до 5 років має бути запропоновано не менше 525
безкоштовних годин на рік у дошкільних закладах з осіннього семестру того
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року, коли їм виповнюється три роки. 15 годин на тиждень з 9.00 до 12.00 місце
можна використовувати тільки в навчальні дні, але не під час канікул .
Місце безкоштовне. (Друга дитина віком від 3 до 5 років з іншою тривалістю
перебування отримує знижку, див. нижче)
Скільки коштують дитячі заклади?
Повна вартість стягується 12 місяців на рік з дати розміщення, незалежно від
терміну перебування дитини. Місце є абонементним і плата стягується навіть у
разі тимчасової відсутності дитини, наприклад на літніх канікулах та вихідних.

Щомісячна плата за дошкільні / позашкільні заходи розраховується у відсотках
від доходу сім'ї заснованого на оподаткуванні (до вирахування податку), але не
перевищує максимальної стелі ставок. Сімейний дохід вважається як вдома
опікуна/батька, так і до подружжя, яке має або не має спільних дітей. Пари
прирівнюються до подружжя, яке, не одружений, проживає разом і прописане за
однією адресою.
Наприклад, місце у дошкільній установі коштує 3%, а центр дозвілля – 2% від
загального доходу сім'ї.
Якщо у вас є ще діти в дошкільних закладах муніципалітату Хебі, ви платите
повну суму тільки за наймолодшу дитину. На heby.se є додаткова інформація
про збори для братів та сестер та максимальні ставки.
У вересні року, у якому дитині виповнюється 3 роки, плата за дитину
зменшується. Діти віком 3-5 років, які навчаються у дошкільних закладах,
протягом навчального року отримують знижку на оплату. Навчальний рік триває
з вересня до травня. Повна вартість стягується в період із червня до серпня.
Зміни у сімейному стані
В електронному обслуговуванні ви повинні повідомляти про зміну вашого
сімейного стану. Там ви можете видалити або додати члена сім'ї/партнера після
внесення змін до прописки.
Загальний рахунок
Опікуни, які мають спільну опіку, але не живуть разом, можуть подати заяву на
спільне місце, якщо обидва опікуни потребують місця у дошкільній установі Це
означає, що кожен з вас отримує окремий рахунок. Якщо ви бажаєте мати
загальний рахунок, ви можете завантажити форму «Заявка на загальний
рахунок»/”Ansökan om delad faktura” з heby.se.
Рахунок-фактура завжди ґрунтується на доході всіх сімей. Це означає, що якщо
ви заробляєте різні суми, вам доведеться платити різні суми комісій після
поділу. Якщо у вас є загальний рахунок, ви сплачуєте 50% комісії, розрахованої
на дохід сім'ї
Якщо у вас новий партнер, цей дохід також має бути зареєстрований.
Зареєструйте свій дохід
Ви реєструєте дохід в електронній послузі для дитячого садка. Якщо вас двоє
дорослих у домогосподарстві, обидва доходи мають бути зареєстровані. Якщо у
вас немає можливості увійти з електронною ідентифікацією, ви можете
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завантажити форму «Інформація про доходи» Inkomstuppgift з сайту heby.se.
Якщо ви не реєструєте дохід, вам доведеться заплатити повне мито за
максимальною ставкою.

Припинення/відмова від місця
У вас є один місяць після відмови від місцяу дошкільній установі / продовженій
групі.Ви повинні анулювати місце через електронну послугу. Якщо у вас немає
можливості увійти в систему з електронною ідентифікацією, ви можете
завантажити форму про анулювання місця/uppsägningsblankett з heby.se.
Усно відмовитися від місця у дошкільному/подовженій групі не можна.
Якщо у вас є спільне місце і ви відмовляєтесь від цього місця, інший опікун має
сплатити за все місце. У вас не може бути спільного місця, якщо вам нема з ким
його ділити.
Відмова від місця з червня по серпень не звільняє від відповідальності за
оплату, якщо дитина повертається до дошкільного закладу або до занять у
продовженій групі протягом 3 місяців.
Муніципальні дошкільні заклади
Heby
Дитячий садок Bullerbyn
Skolgatan 3
744 31 Heby
Дитячий садок Lönneberga
Stationsvägen 13
744 31 Heby
Morgongåva
Morgongåva дитячий садок
Genvägen 8
744 50 Morgongåva
Vittinge
Vittinge дитячий садок
Ösbylundsvägen 1
744 95 Vittinge
Tärnsjö
Tärnsjö дитячий садок
Gullsmyravägen 10
740 45 Tärnsjö

Harbo
Harbo дитячий садок
Klockarvägen 2
740 47 Harbo
Östervåla
Дитячий садок Leklandia
Dillnersväg 14
740 46 Östervåla
Дитячий садок Graniten
Blockgatan 2
740 46 Östervåla
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