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Дошкільний заклад відкритого типу у місті Гетеборг. 

Дошкільний заклад відкритого типу — це місце зустрічі сімей. Діти 
віком від 0 до 6 років запрошуються у супроводі опікуна або іншого 
важливого для дитини дорослого. Ви, як дорослий, несете 
відповідальність за свою дитинy і разом берете участь у заходах. 
Дошкільний заклад відкритого типу безкоштовний.  

Тут ви можете зустріти інших дітей та дорослих, щоб разом грати, 
творити та співати чи просто побути. Педагоги також можуть дати вам 
поради та підтримку у вашому батьківстві. 

На сайті goteborg.se/oppenforskola ви знайдете всі наші відкриті 
дошкільні заклади в Гетеборзі. 

 

Дошкільні заклади відкритого типу з персоналом, який розмовляє 
українською. 

У дошкільному закладі відкритого типу Opaltorget україномовні 
працівники будуть на місці наступних вівторків травня: 3/5, 10/5, 24/5 
та 31/5. 

З 11.00 до 13.00 — це час, відведений для бесіди з україномовними 
родинами. Зустріч на цей час вам потрібно бронювати заздалегідь. З 
13.00 до 16.00 — звичайна діяльність для всіх з україномовним 
персоналом на місці.  

Запишіться на час з працівниками дошкільного закладу відкритого 
типу за телефоном 031-366 47 03 

Адреса: Дошкільний заклад відкритого типу Opaltorget, Zirkongatan 7, 
Västra Frölunda. 

 

Дошкільний заклад у місті Гетеборг 

Ваша дитина може отримати місце в дитячому садочку, коли їй 
виповниться один рік. Ви можете претендувати на місце для дитини, 
якщо працюєте, навчаєтесь, шукаєте роботу чи перебуваєте у відпустці 
по догляду за дитиною.  Ви повинні платити за дошкільний 
навчальний заклад.  Саме ваш дохід, час догляду за дитиною та 
сімейні стосунки в сім’ї визначають, який внесок ви повинні платити. 
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З серпня того року, коли вашій дитині виповнюється 3 роки, дитина 
має право безкоштовно відвідувати дошкільний навчальний заклад 15 
годин на тиждень.  Це також стосується випадків, якщо ви або хтось 
інший перебуваєте вдома з вашою дитиною. 

 Муніципалітет зобов'язаний запропонувати дошкільний або сімейний 
дитячий садок, якщо ваша заява була отримана принаймні за чотири 
місяці до дати, коли ви хочете отримати місце.  Якщо у вас немає 
номера соціального страхування, ви подаєте заявку на місце в 
дошкільному закладі на паперовому бланку, доступному на сайті 
goteborg.se/forskola. 

 

 Маєте питання? 

 

 Звертатися до дошкільної служби 

 Телефон: 031-365 09 60 

 Графік роботи телефону з понеділка по п’ятницю, 8.00-16.30 

 

 Контактний центр міста Гетеборг 

 Тут ви можете отримати допомогу кількома мовами, зокрема 
англійською. 

 Телефон: 031-365 00 00 

 


