
Ofta ställda frågor om morgon- och eftermiddagsverksamhet  
  
  
Hur ansöker man till morgon- och eftermiddagsverksamheten?  

• På våra webbsidor hittar du information om verksamheten och i avsnittet blanketter finns anvis-
ningar gällande ansökningenhttps://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundskolan-1-9/skolor-
och-service/grundskolans-morgon-och  
• Man ansöker till verksamhetenvia Wilmas webbläsare  
• Det är inte möjligt att ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamheten via Wilmas mobilappli-
kation  

  
Kan barnet börja morgon- och eftermiddagsverksamheten mitt under verksamhetsperioden eller 
månaden?  

• Barnet kan börja verksamheten när en ansökan och ett beslut om deltagandet i morgon- och ef-
termiddagsverksamheten har gjorts  
• Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en månadsavgift, så om barnet börjar verksamheten 
mitt under månaden, uppbärs avgiften för hela månaden, förutom för augusti, då avgiften är hälften 
av den vanliga månadsavgiften  

  
  
Vad är verksamhetens tidtabeller och månadspriser?  

• Verksamhetens tidtabeller och priser finns i klientavgiftsmeddelandet  
• https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/klientavgifter_inom_morgon-_och_eftermiddags-
verksamheten_i_den_grundlaggande_utbildningen_0.pdf  
• Avgiften uppbärs för varje månad som barnet deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten  

  
  

Påverkar frånvaron avgiften?  
Ja, de påverkar i följande fall:  

• Hälften av avgiften uppbärs då barnet på grund av sjukdom inte kan delta i morgon- och 
eftermiddagsverksamheten mer än 10 dagar under en kalendermånad  
• Avgiften uppbärs inte om frånvaro som beror på sjukdom varar hela kalendermånaden  
• Hälften av månadsavgiften uppbärs om barnet av en annan orsak inte deltar i verksam-
heten under hela kalendermånaden  

  
  
Kan jag beviljas en nedsatt avgift eller en befrielse från månadsavgiften på basis av familjens in-
komster?  

• Ja, det är möjligt att bevilja en rabatt i -25 % eller en befrielse från månadsavgiften med en ansö-
kan om sänkt kundavgift/befrielse från kundavgiften beroende på prövning  
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen tillämpar gränser för 
de sänkta avgifterna  
• Blanketten för sänkt kundavgift och befrielse från kundavgiften beroende på prövning finns på 
våra webbsidor:  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ippelomake_0.pdf  
  

  
  

Vad annat måste jag skicka er förutom ansökan om sänkt kundavgift/befrielse från kundavgif-
ten?  

• Vi behöver bilagor/kopior gällande familjens inkomster. T.ex. en lönespecifikation om en månads 
bruttoinkomster, bilagor om FPAs beslut osv. Bilagorna ska skickas tillsammans med ansökan.  
• Se bilagan om inkomster som påverkar avgiften:https://www.turku.fi/sites/de-
fault/files/atoms/files//liite_harkinnanvaraiseen_maksualennukseen.pdf  

  
  
  
Var hittar jag blanketter för sänkt kundavgift och befrielse från kundavgiften?  

• På våra webbsidor:https://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundskolan-1-9/skolor-och-
service/grundskolans-morgon-och  
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• I Salutorgets Monitori i KOP-kolmio, Auragatan 8 (rum 38), kräver ett könummer som finns till-
gängligt i den nedre entréhallen vid punkten Småbarnspedagogik  

  
  
När träder beslutet om sänkt kundavgift/befrielse från kundavgiften på prövning i kraft?  
Beslutet träder i kraft i början av den månad då ansökan och bilagorna har tagits emot av oss för hante-
ring och beslutet är i kraft högst till slutet av det ifrågavarande läsåret. Kunden är skyldig att meddela oss 
om familjens förändrade situation självständigt  

  
  

Fattar ni retroaktiva beslut om ansökan om sänkt kundavgift/befrielse från kundavgiften?  
Vi fattar inga retroaktiva beslut, utan beslutet träder i kraft under den månad då vi har mottagit ansökan 
och dess bilagor  

  
  

Kan jag ändra verksamhetstiden?  
• Verksamhetstiden kan ändras, men endast en gång på höstterminen och en gång på vårtermi-
nen.  
• Verksamhetstiden kan ändras från början av månaden, inte mitt under månaden  
• Ändringen av verksamhetstiden görs med en ändringsblankett inom morgon- och eftermiddags-
verksamhet: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/andringsblankett_inom_morgon-
_och_eftermiddagsverksamhet_0.pdf  

  
  

Hur säger jag upp barnets verksamhetsplats?  
• I första hand sägs platsen inom eftermiddagsverksamhet upp via Wilma  
• Vid behov kan ni göra uppsägningen med ändringsblanketten för morgon- och eftermiddagsverk-
samhet, som lämnas in till klubbledarnahttps://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/andrings-
blankett_inom_morgon-_och_eftermiddagsverksamhet_0.pdf  

  
  
Var hittar jag information om tjänsteoperatörerna?  

• Information finns på våra webbsidor vid punkten ”Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsstäl-
len”https://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundskolan-1-9/skolor-och-service/grundskolans-
morgon-och  
• Ni kan också direkt kontakta verksamhetsställen och fråga mer om verksamheten.  

  
När börjar verksamheten, vad behövs ta med?  
Verksamheten startar i början av skolans termin. I eftermiddagsverksamheten rör man sig mycket utom-
hus, så det är bra att ha med sig lämpliga inomhus- och ytterkläder.  

  
Om jag ansöker genom Wilma, får jag en bekräftelse när ansökan har lyckats?  
Du kommer inte att få något bekräftelsemeddelande, men det positiva eller negativa beslutet syns i 
Wilma.  
  
Kan mitt barn få en taxitransport till eftermiddagsverksamheten?  
Transportsförmån gäller inte morgon- och eftermiddagsverksamheten.  
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