
Information till dig som behöver barnomsorg  
kvällar, nätter och helger
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Piteå kommun erbjuder omsorg för barn vars föräldrar arbetar 
kvällar, nätter och helger på Ringgatans Nattis i Piteå. Om 
barnet behöver placering i förskola eller fritidshem under 
dagtid placeras barnet i denna verksamhet. 

Nattis öppettider är måndag-fredag kl. 17-08 och på helger 
är det öppet dygnet runt. Vid behov av omsorg före kl. 17 
på vardagar finns möjlighet att ansöka om dispens för att få 
lämna från kl. 15. 

Att ansöka om och få plats
Barn i åldern 1 till 12 år som är bosatt i Sverige eller har för avsikt att 
flytta till Piteå kommun har rätt att stå i kö. Ansökan kan också lämnas 
för barn som är placerat i familjehem.

Du kan söka plats för kvällar, nätter, helger-omsorg med hjälp av e-tjänsten 
”Sök plats i förskola och fritidshem” via www.pitea.se/sokplats. För att 
använda tjänsten behövs en e-postadress. Det krävs ingen inloggning.

Regler för placering
Ditt barn kan få placering i omsorgsverksamheten vid Ringgatans Nattis om:

•  Barnets båda vårdnadshavare arbetar under samma tidpunkter

•  Barnet är över 1 år.
 
Platser tilldelas utifrån barnets omsorgsbehov. Vårdnadshavare har 
inte rätt till placering på Nattis under föräldraledighet, arbetslöshet, 
sjukdom/sjukskrivning, semester eller annan ledighet.

Ringgatans Nattis
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När ditt barn fått en placering
När ditt barn får ett platserbjudande tar personalen kontakt med dig via 
telefon. Tackar du ja, så skickar vi ett placeringsmeddelande. Om barnet 
av någon orsak inte kommer till förskola, eller pedagogisk omsorg inom 
en månad förlorar du platsen och du måste då lämna in en ny ansökan.

För dig som har ditt barn på Ringgatans Nattis 

Schemaläggning
• Nattis använder sig av Tempus, där lägger ni själva in tider för vistelse.

• Vid sena ändringar i schemat måste personal kontaktas via telefon  
 senast 1dygn innan aktuell ändring.

• Tider för helger måste vara inlagda i Tempus senast fredagar kl. 08  
 för att ni ska vara garanterad en plats.

Du når personalen på tel 070-512 36 19

Att säga upp en plats
När du inte längre behöver omsorgsplats säger du upp den med 
blanketten Uppsägningsblankett förskola, fritidshem som du skickar till 
Utbildningsförvaltningen. Du kan också säga upp platsen med e-post till 
Utbildningsförvaltningen: bu-namnd@pitea.se 

Avgift betalas under uppsägningstiden.

Avstängning
Ett barn kan stängas av från sin placering om vårdnadshavaren inte betalat 
avgiften eller om det visat sig att barnet fått platsen på felaktiga uppgifter.

Barns ledighet
Barn som har plats i förskola, fritidshem eller omsorgsverksamhet rekom-
menderas minst fyra veckors sammanhängande ledighet under ett år.
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Utbildningsförvaltningen
Box 732
941 28 Piteå 
bu-namnd@pitea.se

Sök plats hos oss:

Gå in på www.pitea.se/sokplats
och gör din ansökan där.

Kontakta personalen
Ring: 070-512 36 19

Kontakta förskolechefen
0911-69 75 89

Välkommen till oss!
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