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Förskoleförvaltningen

goteborg.se/forskola



I förskolan kan ditt barn lära  
och ha roligt
I förskolan lär sig ditt barn nya saker genom att leka, skapa och 
utforska. Barnen får mat och tas om hand av kunnig personal. Ditt 
barn får nya vänner, lär sig i grupp och tillsammans med vuxna. I 
förskolan ingår undervisning som ger en bra grund inför skolan.  
Ditt barn får också träna sig i svenska språket. Förskolan är en  
rolig, trygg och lärorik plats för ditt barn. 

Du kan läsa mer om förskola och familjedaghem på goteborg.se/
forskola. Där finns broschyrer att skriva ut på flera olika språk.

Förskola från ett år
Du som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig kan söka 
förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när det börjar 
i förskola. Du kan också ansöka om plats om barnet av andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Alla barn från tre år har rätt till förskola
Från och med augusti det år då ditt barn fyller tre år, har barnet rätt 
till förskola 15 timmar i veckan. Detta gäller alla barn, även om du 
är hemma. Förskolan är då gratis.

Så här söker du plats
Du kan söka plats på förskola eller i familjedaghem tidigast sex  
månader innan ditt barn behöver platsen. Du söker plats via en 
e-tjänst på goteborg.se/forskola 

Om du saknar personnummer eller inte vill 
använda e-tjänsten kan du ansöka genom att 
fylla i en pappersblankett. Blanketten kan du 
skriva ut från goteborg.se/forskola.

Öppen förskola
Innan ditt barn börjar förskolan kan du och ditt barn tillsammans 
komma till öppna förskolan. Öppna förskolan är en mötesplats för 
familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka  
öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. 

På goteborg.se/oppenforskola kan du läsa var våra öppna förskolor 
finns och vad de gör.

Frågor och hjälp
För frågor kring barnomsorg och ansökan kan du kontakta  
förskoleservice.

Telefon: 031-365 09 60

Telefontider: måndag–fredag, klockan 8–16.30

För att få hjälp att ansöka om plats, gå till ditt närmsta  
medborgarkontor. Där kan du få hjälp på flera språk.


