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Välkommen till Åre kommuns förskole- och
fritidshemsverksamhet
Åre kommun erbjuder förskola för barn från 1 års ålder, enligt de krav som anges i Skollag 2010:800. Åre kommun tillämpar maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak på den
avgift som får tas ut för förskole- och fritidshemsverksamhet (se information om taxa s
6).
Vid eventuella oklarheter ta kontakt med ansvarig rektor eller förskolechef, adress och telefonnummer se s 12-15.

Ansökan
Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur
tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats
tidigast när barnet fyller ett år. I ansökan ska behovets omfattning av tid anges och den ska
inkludera arbetstid, tid för resor, hämtning och lämning.
Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, och i andra hand av när ansökan
inkom. Vid placering försöker Åre kommun alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål så
långt det är möjligt. Tid för introduktion sker i samband med önskat placeringsdatum.
När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Åre
kommuns avgifter och regler.

Ansökan görs via e-tjänst för förskola och fritidshem
Ansökan om plats i förskola och fritidshem görs via www.are.se, välj Alla våra e-tjänster
och gå vidare under Barn & Utbildning till e-tjänsten Ansök/säg upp förskola/fritids.
Vårdnadshavare ska inte vara inloggad för att ansöka om plats i förskole- och/eller fritidshemsverksamheten. När ansökan har administrerats av administratör skickas inloggningsuppgifter hem till den sökande per post. Genom inloggning kommer vårdnadshavare att
kunna svara på erbjudande om plats, se aktuella placeringar och ändra inkomstuppgifter
och kontaktuppgifter samt säga upp placering.
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Förturer

Vårdnadshavare kan söka förtur för placering av ett barn. Följande förturskategorier används vid placering;
1.
2.
3.

Ökning av tid för redan placerade barn
Syskonförtur: Yngre syskon till ett redan placerat barn ges förtur till placering vid
samma förskola. Åre kommun kan inte reservera plats längre än två månader.
Omplacering till annan förskola eller avdelning när det finns utrymme enligt Åre
kommuns volymstidsberäkning.

Introduktionsperioder
Åre kommun erbjuder fyra introduktionsperioder per år (januari, mars/april, augusti/september
och november) och önskar att vårdhandshavare försöker styra behov av plats till någon av
dessa.
•
•
•
•

För barn som önskar plats i januari (introduktionsperiod 1) skickas erbjudande ut i
oktober.
För barn som önskar plats i mars-april (introduktionsperiod 2) skickas erbjudande ut i
december.
För barn som önskar plats i augusti-september (introduktionsperiod 3) skickas erbjudande ut i slutet på april, början på maj.
För barn som önskar plats i november (introduktionsperiod 4) skickas erbjudande ut i
augusti

Förskola 1-5 ÅR
Åre kommun erbjuder plats i förskola utifrån vårdnadshavares behov av omsorg för förvärvsarbete eller studier.
För barn vars vårdnadshavare blir föräldraledig med yngre syskon erbjuder Åre kommun
plats i förskola 15 timmar per vecka. Detsamma gäller för barn vars vårdnadshavare är arbetslös.

Allmän förskola för 3-5-åringar
Alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola fr o m höstterminens start det år barnet fyller 3 år,
t o m vårterminens slut det år barnet ska börja förskoleklass. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Förskolechef och personal på förskolan
avgör hur timmarna läggs ut under läsåret.
Allmän förskola är avgiftsfri och begränsas till skolans läsårstider, se www.are.se. Detta
innebär att ingen allmän förskola bedrivs under november-, jul-, sport-, påsk- eller sommarlov eller vid enstaka lovdagar. Vid omsorgsbehov under lov skall ansökan göras till förskolechef minst 1 månad i förväg och avgift betalas enligt maxtaxa. Blankett finns att hämta på
www.are.se.
För redan placerade barn 3-5 år reduceras avgiften motsvarande 15 timmar per vecka. För
barn i åldern 3-5 år som har 15-timmars placering p g a föräldraledighet ändras placeringen
till allmän förskola 15 timmar.
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Förskoleplacering vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till personalen på förskolan.
Första månaden får familjen, om så önskas, behålla tidigare placering för att se hur möjligheterna till nytt arbete är. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar.
Det är förskolechef och personal på förskolan som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs
och det hanteras med ett flexibelt synsätt i nära dialog med familjen. Vårdnadshavare registrerar nytt schema via kommunens schemaläggningsprogram. Efter en månad görs en
uppföljning mellan förskolechef och vårdnadshavare där en bedömning om fortsatt möjlighet till arbete på kort eller lång sikt görs och där barnens fortsatta placeringstid fastställs.
Behov av utökad tid behandlas med samma flexibla synsätt.

Förskoleplacering vid föräldraledighet
Barn i förskola har rätt att behålla sin nuvarande placering 1 månad efter småsyskons födelse. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar. För syskon i åldern 3-5 år övergår
placering till allmän förskola. Detta gäller från höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
Vid placering under föräldraledighet avgör förskolechef och personal på förskolan hur de
15 timmarna schemaläggs. Nytt schema registreras av vårdnadshavare i kommunens schemaläggningsprogram för förskola.
För barn som inte har förskoleplats och där vårdnadshavare är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, erbjuds förskola från och med 1 års ålder under tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Ansökan görs via e-tjänst för förskola och fritidshem.
Fyra månader innan föräldraledigheten upphör görs ansökan för ökning av placeringstiden
om så önskas. Denna ansökan görs som en vanlig ansökan.

Förskoleplacering vid sjukdom
När vårdnadshavare är sjukskriven kan barnet, vid behov, gå på förskolan enligt det grundbehov/schema som redan finns. Går barnet väldigt varierande tider exempelvis på grund
av att vårdnadshavare arbetar skift försöker förskolan tillsammans med vårdnadshavare att
hitta en lösning som både blir rimlig för barnet och för den som är sjukskriven, men utgår
från det antal timmar som finns i grundbehovet.
Om sjukskrivningens orsak innebär ett utökat behov av tid på förskolan, kan man som
vårdnadshavare ansöka om utökad tid enligt skollagen (5§ familjens situation eller 7§ barnets behov av stöd). Blankett finns att hämta på www.are.se. Beslut om utökning av tid tas
av förskolans verksamhetschef.

Omplacering
Om behov av omplacering inom kommunen finns görs detta genom en ny ansökan via etjänst för förskola/fritids. Omplacering erbjuds så fort plats finns ledig på önskad förskola
enligt Åre kommuns volymstidsberäkning. Denna ansökan görs som en vanlig ansökan.
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Ökning av omsorgstid efter föräldraledighet eller utöver allmän förskola
Ansökan görs via e-tjänst för förskola/fritids minst 4 månader innan föräldraledigheten/allmän förskola upphör. Plats erbjuds så fort plats finns. Denna ansökan görs som en
vanlig ansökan.

Schema
Det är vårdnadshavares arbets- eller studietid som styr barnets vistelsetid på förskolan.
Barnet deltar i verksamheten under den tid som går åt för arbete eller studier, restid samt
tid för hämtning och lämning. Detta innebär att när en vårdnadshavare är ledig, är även
barnet ledigt.
Det finns möjlighet till max fem dagars närvaro per år för barnet oavsett vårdnadshavares
ledighet, dock under förutsättning att det inte innebär en utökad kostnad eller sämre kvalitet för förskolan enligt tjänstyttrande dnr. BUN.2015.135/626. Samma möjlighet gäller även
barn på fritidshem. Ansökan görs på separat blankett som finns att hämta på www.are.se.
Barnets schema registreras i kommunens schemaläggningsprogram av vårdnadshavare när
barnet börjar i förskolan efter inskolningsperioden.
Platsinnehavare har skyldighet att hålla överenskomna tider och snarast anmäla förändrat behov av omsorgstid, t ex vid arbetslöshet och ändrade arbetstider.

Taxekategorier
Enhetstaxa

Tillämpas för barn som vistas i förskola eller fritidshem.
Placering görs utifrån det faktiska behovet (tid för
förvärvsarbete/studier, resor, lämning och hämtning).

Allmän förskola
3-5 åringar

För de 3-5 åringar som har 15 timmar allmän förskola är placeringen avgiftsfri. För de 3-5-åringar som är
placerade enligt enhetstaxa reduceras avgiften med
motsvarande 15 timmar.

Föräldralediga/Arbetslösa Betalar enligt enhetstaxa och erbjuds 15 timmar/vecka.

Avgift för förskole- och fritidshemsverksamhet
Åre kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan för förskole- och fritidshemsverksamhet. För närvarande är avgiften högst 1 478 kronor per månad för förskoleplats och
986 kronor för fritidshemsplats. Avgiften är inkomstrelaterad.
Avgiftens storlek är beroende av familjens bruttoinkomst. Om familjens sammanlagda
bruttoinkomst är 49 280 kr eller mer, betalas den högsta avgiften. Om familjens sammanlagda bruttoinkomst är lägre än 49 280 kr betalas % av bruttoinkomsten enligt tabellen på
nästa sida.
Det yngsta placerade barnet i familjen räknas alltid som barn nummer 1. Två veckors introduktion är avgiftsfri vid nyplacering vid förskolan.
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Avgiften betalas i efterskott, d v s räkningen för januari månad skickas ut i början på februari. Åre kommun använder en fast månadsavgift där avgift betalas 12 månader per år. Platsen innehas även om barnet är tillfälligt borta, alltså även under lov, semester, sjukdom och
annan ledighet. Vid längre ledighet än fyra månader upphör platsinnehavet och ny ansökan
krävs.
Vid utebliven betalning sänds betalningspåminnelse 11 dagar efter förfallodag. Vid behov
kan betalningsmottagaren ta kontakt med ekonomiavdelningen, via Kundtjänst 0647 161
00, för att upprätta en avbetalningsplan som kommer handhas av Visma Collectors AB.
Inkassokrav skickas ut av Visma Collectors AB den 24:e varje månad och betalningsmottagaren har 10 dagar på sig att betala. Vid behov kan kunden ta kontakt med Visma Collectors AB för att upprätta en avbetalningsplan. Betalas inte räkningen för barnomsorg efter inkassokrav, kan avstängning av plats bli aktuell. Vid avstängning skickar ekonomiavdelningen 45 dagar efter förfallodatum ut ett varsel om uppsägning till båda vårdnadshavarna där de får ytterligare 15 dagar på sig att betala eller inkomma med synpunkter till
ekonomiavdelningen. I de fall där vårdnadshavarna har var sin placering (separerade vårdnadshavare) skall varsel om uppsägning endast skickas till den vårdnadshavare som uteblivit med betalning. Ny plats erbjuds inte förrän avgiftsskulden reglerats.

Avgift förskola
Barn 1
3%
Bruttoinkomst
Kronor/månad

10 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
35 000 kr
49 280 kr eller mer

1-2 år

300
450
600
750
900
1050
1478

Barn 2
2%

3-5 år* 1-2 år

223
335
446
558
669
781
1099

Barn 3
1%

Barn 4
0%

3-5 år*

1-2 år

3-5 år*

1-2 år

3-5 år*

149
223
297
371
446
520
733

100
150
200
250
300
350
493

74
111
148
185
222
259
366

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

200
300
400
500
600
700
986

*) Avgiften för Allmän förskola är reducerad med 25,6 %.

Avgift fritidshem
Bruttoinkomst
Kronor/månad
10 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
35 000 kr
49 280 kr eller mer

Barn 1
2%
200
300
400
500
600
700
986

Barn 2
1%
100
150
200
250
300
350
493
7

Barn 3
1%
100
150
200
250
300
350
493

Barn 4
0%
0
0
0
0
0
0
0

Betalning via autogiro
Möjlighet finns att betala avgiften via autogiro. Blankett finns att hämta på www.are.se
eller via Kundtjänst, 0647-161 00.

Inkomstuppgift
Vårdnadshavare med barn i verksamheten är skyldiga att lämna uppgifter om sin avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomst skall registreras i e-tjänst för förskola/fritids när barnet börjar på förskolan eller fritidshemmet, därefter när det sker förändringar i hushållets
samlade bruttoinkomst, dock minst var 12:e månad. Årlig inkomstuppgift rekommenderas
att lämnas senast 1 november även om inkomsten inte förändrats. Vårdnadshavare som inte
lämnar aktuella inkomstuppgifter, blir automatiskt inplacerade i högsta avgiftsklassen. Observera att inkomstuppgift ska lämnas även om inkomst saknas. I dessa fall registreras 0
kronor som inkomst.
Vid ökning av inkomst görs en omräkning av avgiften från det datum när inkomstökningen
började. Vid en minskning av inkomst beräknas den nya avgiften från och med den månad
ändringen inkommit.

Avgiftsgrundande inkomst
Det är den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens
storlek. Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Studier med studielån och/eller bidragsdel (CSN) är inte avgiftsgrundande. I de
fall när ena parten arbetar utomlands eller är folkbokförd på annan ort och det råder hushållsgemenskap ska även denna inkomst räknas med i avgiftsunderlaget.
För egna företagare är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1228) under bidragsåret som räknas. Detta innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller
passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas
i hushållets samlade bruttoinkomst.

Familjeförhållanden
Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft. För gifta/sammanboende
med gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma
princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för gifta/sammanboende där bara den
ena parten är vårdnadshavare till barn boende i hemmet.
Föräldrar som har gemensam vårdnad och inte bor ihop, och där båda två har behov av
plats, räknas var och en (ensam eller tillsammans med ny make/maka/sambo) som platsinnehavare och ansvarar för var sin avgift.
Om förhållandena förändras - t ex på grund av äktenskapsskillnad/giftermål/ingått samboförhållande påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande
beräknas ny avgift från tidigast när platsinnehavarna är folkbokförda på skilda bostadsadresser. Platsinnehavare måste själva snarast anmäla ändrade familjeförhållanden, som påverkar avgiften och detta görs via blankett som finns på www.are.se.
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Delad plats
Vid gemensam vårdnad – där vårdnadshavarna bor på skilda håll, barnet bor växelvis och
vårdnadshavarna har behov av förskola/fritidshem – bör båda vårdnadshavarna ha var sin
del av platsen. Anledningen till detta är att vårdnadshavarna kan ha olika behov av verksamheten och att hushållen kan ha olika inkomster.
För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om delad faktura måste båda vårdnadshavarna fylla i blanketten "Ändrade familjeförhållande - Delad faktura" som finns på
www.are.se. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får var sin faktura. De sammanlagda avgifterna får inte
överstiga högsta avgiften för en plats (maxtaxa).
Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan
inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en platsinnehavare säger upp/ej
längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den andra innehavaren som har behov av plats.

Uppsägning av plats
När förskole-/fritidsplats inte längre önskas (t ex vid övergång till förskoleklass eller vid
flytt från kommunen) gör uppsägning via e-tjänst för förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är 60 dagar.
Vårdnadshavare loggar in på sitt konto och skapar en uppsägning samt uppger barnets sista
dag på förskolan eller på fritidshemmet. Observera att vid två vårdnadshavare beräknas 60
dagars uppsägningstid från det att både har ansökt om uppsägning.
•
•
•
•
•

Båda vårdnadshavarna ska ansöka om uppsägning.
Avgiften betalas under hela uppsägningstiden oavsett om barnet kommer till förskolan
eller fritidshemmet.
Efter uppsägning av plats kan nyplacering av samma barn inte erhållas förrän tidigast
efter 4 månader från senaste placeringsdagen.
Kommunen kan säga upp platsen om den inte nyttjas enligt överenskommelse eller om
avgiften inte betalas.
Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring har kommunen skyldighet att
erbjuda annan plats minst 30 dagar i förväg.

Förskoleklass
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.
Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de
fyller 6 år.
Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det är kommunen som huvudman som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret.
Åre kommuns 6-åringar som börjar förskoleklass erbjuds plats i fritidshem från första
måndagen i augusti månad, eller enligt överenskommelse med rektor, det år de börjar förskoleklass. Familjer som flyttar in till Åre kommun efter vårterminens slut och där behov
finns för nyplacering av 6-åring kan fritidshem erbjudas från 1 juli efter överenskommelse
med rektor.
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Fritidshem
•
•
•
•
•

Fritidshem erbjuds barn i åldrarna 6 - 12 år på den skola där barnet går.
Placering på fritidshem är före och/eller efter skoltid, samt hela dagar under loven.
En veckas inskolning är avgiftsfri vid nyplacering vid fritidshem.
Barn, som inte har plats på fritidshem, kan tas emot för lovplacering vid fritidshem
men i mån av plats. Denna plats har en kostnad av 90 kr per dag. Skriftlig ansökan
görs till rektor minst 1 månad i förväg. Blankett finns på www.are.se.
Vårdnadshavare ansvarar för lämning/hämtning och transport till och från fritidshem.

Arbetslöshet - Fritidshemsplacering
Vårdnadshavare som blir arbetslös är skyldig att omgående anmäla det till ansvarig rektor.
Första månaden får familjen, om så önskas, behålla tidigare placering för att se hur möjligheterna till nytt arbete är. Överenskommelse om barnets vistelsetid på fritidshemmet under
denna månad görs med rektor och personal.
Efter en månad görs en uppföljning mellan rektor och vårdnadshavare där en bedömning
om fortsatt möjlighet till arbete på kort eller lång sikt görs och där barnets fortsatta placering fastställs eller avslutas helt. Vidare bör behov av placering behandlas med samma flexibla synsätt under förutsättning att utrymme finns på fritidshemmet.
FRITIDSHEMFRITIDSHEM

Föräldraledighet - Fritidshemsplacering
Vårdnadshavare ges möjlighet att, vid föräldraledighet för yngre syskon, låta
äldre syskon behålla sin plats på aktuellt fritidshem enligt beslut taget av barn- och utbildningsnämnden 2018-11-13 (Dnr BUN.2018.66/626)
Väljer vårdnadshavare att inte låta äldre syskon gå kvar på fritids finns rätten att behålla
placeringen 1 månad efter småsyskons födelse. Placeringen avslutas därefter per automatik
och fyra månader innan föräldraledigheten upphör bör ansökan göras för ny placering på
fritidshemmet

Öppethållande
•

Barn- och utbildningsnämnden fastställer under vilka tider förskole- och fritidshemverksamheten ska hållas öppna. Öppettider vid förskola och fritidshem är 06.30-18.30
samtliga vardagar.

•

Förskole- och fritidshemsverksamheten stängs under minst tre dagar varje läsår för
fortbildning/planering för personalen. Barn som behöver tillsyn dessa dagar, erbjuds
plats i det egna området med vikarierande personal eller i ett angränsande område.
Vårdnadshavare meddelas minst 1 månad i förväg om aktuellt datum för dessa dagar.

•

Under semesterperioden juni-augusti samt vid jul/nyår äger kommunen rätt att slå
samman olika avdelningar vilket innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola/fritidshem.
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Fristående förskolor och fritidshem
Det finns en privat förskola samt ett kooperativt fritidshem i Åre kommun. Dessa enskilda/fristående verksamheter ansvarar själva för den egna kön och placering vid enheten.
Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Samma regler som vid de kommunala verksamheterna
gäller i övrigt. Det gäller placeringsregler, öppettiderna, avgifter etc.
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Kontaktuppgifter
Förskola

Ort

Filurens förskola
Fjällbackens förskola

Åre
Undersåker

Forsafjälls förskola

Duved

Hamre förskola

Duved

Knatteboa förskola

Kall

Lillvallens förskola

Järpen

Mattmars förskola
Månsåsbarnas förskola
Mörsils förskola

Mattmar
Månsåsen
Mörsil

Skansens förskola

Järpen

Skutans förskola
Storsjöodjurets förskola

Åre
Hallen

Taffelbäckens förskola

Undersåker

Tottens förskola

Åre

Ullåns förskola

Åre

Avdelning
Lodjuret
Vargen
Björnen
Älgen
Renen
Räven
Forsafjäll
Övre Forsafjäll
Kojan
Loftet

Myran
Nyckelpigan
Spindeln

Gul
Röd
Krutet
Kulan
Storsjöodjuret
Fjällyan
Bubblan
Blå
Högzon
Mellanzon
Lågzon
Haren
Ripan
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Telefon
0647 163 06
0647 156 01
0647 156 02
0647 156 03
0647 156 04
0647 156 05
0647 156 06
0647 168 68
0647 168 80
0647 168 61
0647 168 61
0647 156 18
0647 156 19
0647 163 01
0647 163 03
0647 163 02
0640 412 75
0643 211 29
0647 156 17
0647 156 16
0647 163 11
0647 163 12
0647 168 58
0643 300 79
0643 44 61 30
0647 156 14
0647 156 13
076 136 46 94
072 556 77 96
076 136 46 89
0647 168 27
0647 168 27

Kontaktuppgifter
Fritidshem

Ort

Telefon

Duveds fritidshem
Hallens fritidshem
Knatteboa fritidshem
Månsåsbarnas – annan
pedagogisk verksamhet
Mörsils fritidshem
Racklöfska fritidshem
Stamgärde fritidshem
Åre kommunala
fritidshem

Duved
Hallen
Kall
Månsåsen

0647 168 65
0647 163 96
0647 410 88
0643 211 29

Mörsil
Järpen
Undersåker
Åre

0647 156 28
070 29 6930
0647 156 11
0647 168 31

Fristående verksamheter (förskolor och fritidshem)
Gåvans föräldrakooperativa förskola, Mörsil
Åre kooperativa fritidshem
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072 503 36 89
0647 168 30

Kontaktuppgifter (område och verksamhetsansvarig rektor/förskolechef)
Duveds Rektorsområde o Åres Rektorsområde
Box 63, 837 24 Duved
Administration 0647 168 40
Duveds fritidshem
Åre kommunala fritidshem

Rektor 0647 168 41

Förskolor Väst
Tottvägen 8, 837 51 Åre
Administration 0647 168 33
Filurens förskola
Skutans förskola
Tottens förskola

Rektor 0647 168 52

Forsafjälls förskola
Hamre förskola
Ullåns förskola

Rektor 0647 162 83

Undersåkers Rektorsområde
Byvägen 18, 837 95 Undersåker
Administration 0647 162 80
Fjällbackens förskola
Taffelbäckens förskola

Rektor 0647 162 81
Rektor 0647 163 17

Stamgärde fritidshem

Rektor 0647 163 23
Kallbygdens rektorsområde
Kall Skogsbyn 6b, 837 93 Järpen
Administration 0647 162 80

Knatteboa förskola
Knatteboa fritidshem

Rektor 0647 163 17
Rektor 0647 163 23
Järpens Rektorsområde
Box 201, 837 22 Järpen
Administration 0647 162 80

Lillvallens förskola
Skansens förskola
Racklöfska fritidshem

Rektor 0647 163 17
Rektor 0647 163 23
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Mörsils Rektorsområde
Skolvägen 9, 837 41 Mörsil
Administration 0647 163 70
Mörsils förskola
Mattmars förskola
Mörsils fritidshem

Rektor 0647 162 81
Rektor 0647 163 71
Hallens Rektorsområde
Högenvägen 8, 845 91 Hallen

Administration skola 0647 163 99 Administration förskola 0647 163 97
Storsjöodjurets förskola
Månsåsbarnas förskola

Rektor nås via Kundtjänst 0647 161 00

Hallens fritidshem
Månsåsbarna, annan pedagogisk
verksamhet för elever 6-12 år.

Rektor 0647 163 99

Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen
Besöksadress: Norra vägen 21
Tel Kundtjänst: 0647-161 00, E-post: kundtjänst@are.se, Internet: www.are.se
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