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Barn och skola

Verksamhetens tillsynsansvar i förskoleklass,
grundskola och fritidshem
Förskoleklass och skola
För förskoleklass och skola i Osby kommun föreligger ett tillsynsansvar 15
minuter innan schemalagd start och 15 minuter efter dagens schemalagda
slut.
För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att
skolskjutsen anländer tills skolskjutsen går hem.
Förskoleklass och skola har enligt skollagen (7 kap,17§) en skyldighet att
kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit på utsatt schematid om
man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande.
Den kontakten skall tas så snabbt som möjligt, dock senast samma dag.
Återkommer en elev inte efter en rast har verksamheten skyldighet att utreda
var eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns tas kontakt med
vårdnadshavare. Se vidare annan handlingsplan; Elev som avviker från
skolan under skoltid.
Fritidshemmet
Fritidshemmets tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidshemstid
börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när
vårdnadshavare lämnar och hämtar sitt barn eller barnet går hem själv. Om
eleven ska gå hem själv ska detta vara uppgjort mellan personal och
vårdnadshavare. Om eleven ska hämtas av annan person än vårdnadshavare
ska detta vara uppgjort med personalen.
Om vårdnadshavare bryter den uppgjorda schematiden för en elev ska
vårdnadshavare kontakta fritidshemmet och informera om detta.
Om en elev inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar
ska fritidshemmet kontakta vårdnadshavare.
Om någon elev har en privat aktivitet utanför fritidshemmet under
schemalagd fritidshemstid, med syfte att återkomma till fritidshemmet under
dagen, övergår tillsynsansvaret till vårdnadshavarna under den tid eleven är
borta från fritidshemmet.
Övrigt
Förskoleklassen, skolan och fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende
andra barn som vistas på skolområdet under skol-och fritidshemstid än de
elever som är inskrivna i verksamheten.
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