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Hej och stort GRATTIS till nykomlingen!  
 
Givetvis ska ni njuta av nuet och inte börja tänka på barnomsorg redan nu, men det kan ändå vara 
bra att veta vilka olika alternativ till barnomsorg vi kan erbjuda den dagen det är dags att återgå 
till arbete eller studier.  
 
Vi ser gärna att ni ansöker om barnomsorg i god tid. För att garanteras en plats bör er ansökan 
vara inlämnad senast fyra månader innan önskat placeringsdatum.  Ansökningsblankett finns på 
www.robertsfors.se. Man har rätt till barnomsorg när man arbetar eller studerar. Som 
föräldraledig får man ha äldre syskon på förskolan 15 timmar/vecka. Som arbetslös har man 
också rätt till förskola 15 timmar/vecka. När barnet blir 6 år och börjar förskoleklass går dem 
fritids före och/eller efter skolan om föräldrarna arbetar eller studerar. Som föräldraledig eller 
arbetslös har man dock inte rätt till fritids.   
 
Det kan vara bra att tänka på vilket skolupptagningsområde man bor i när man väljer 
barnomsorg. Exempel: Ni bor i Gumboda, men väljer barnomsorg i Robertsfors tätort eftersom ni 
jobbar där och det blir på så vis smidigt med hämtning och lämning istället för att först köra 
barnet till Ånäset och sedan tillbaka till Robertsfors. Barnet bildar ett socialt nätverk tillsammans 
med kompisar i Robertsfors. Gumboda tillhör Ånäset skolupptagningsområde vilket innebär att 
när barnet sedan ska börja förskoleklass (”6-års”) kommer hen att bli placerad i Ånäset. För att 
barnet ska slippa bryta sina sociala nätverk kan man välja att istället låta sitt barn gå skola i 
Robertsfors MEN det kan innebära att barnet inte får skolskjuts den dagen barnet är stort nog att 
sluta på fritids. Därför kan det vara klokt att välja barnomsorg i det skolupptagningsområde man 
bor. På baksidan av detta brev finns en beskrivning över våra skolupptagningsområden. Är ni 
tveksamma vad som gäller i ert fall, kontakta oss!  
 
Bifogat hittar ni en broschyr om FamiljeCentralen i Robertsfors som erbjuder Öppen förskola, 
BVC, barnmorskemottagning och socialtjänst. Välkommen!  
 
I Robertsfors kommun kan vi för närvarande erbjuda barnomsorg på följande orter:  
 
Robertsfors, Bygdeå, Djäkneboda, Ånäset, Åkullsjön, Norum, Överklinten och Sikeå 
  
Har ni frågor om barnomsorg är ni välkommen att kontakta oss! 
 
Nina Nordell 
0934-141 42 
nina.nordell@robertsfors.se 
Barn- och utbildningskontoret 
ROBERTSFORS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.robertsfors.se/
mailto:nina.nordell@robertsfors.se
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OM DU BOR I  SKOLUPPTAGNINGSOMRÅDE HAR SKOLA 
Robertsfors  ROBERTSFORS   F-9 
Sikeå   
Legdeå 
Nya Storbäcken 
Gamla Storbäcken 
Yttre Storbäcken 
Laxbacken 
Rickleå 
Östra Sjulsmark 
Buafors 
Ultervattnet 
 
Bygdeå  BYGDEÅ    F-6 
Dalkarlså 
Näs 
Bäck 
Öndebyn 
Junkboda  
Gullmark 
Åkulla 
Fällfors 
Västra Sjulsmark 
 
Djäkneboda  DJÄKNEBODA  F-3, därefter Bygdeå 
Ratan 
Norum 
Ratu 
Nyvik 
    
Åkullsjön  ÅKULLSJÖN   F-3, därefter Robertsfors 
Överklinten 
Ytterklintfäboda 
Ytterklinten 
 
Ånäset  ÅNÄSET   F-6 
Flarken  
Klintsjön 
Kålaboda 
Grimsmark 
Brände 
Gumboda 
Granån 
Liden 
 
 


