
 
 

 

Öppettider, skollov och planerings-/kompetensutvecklingsdagar  

Öppettider 
Om behov finns ska alla Västerås förskolor ha öppet klockan 6.00-18.00. Vår normalöppettid är 6.30-

17.30, men vid behov erbjuder vi verksamhet från kl 6.00 och har jouröppet till kl 18.00. Vi 

samarbetar mellan avdelningarna kring öppningar och stängningar, vilket innebär att du och ditt 

barn, vid tidiga morgnar och sena eftermiddagar, kan möta annan personal än den ordinarie 

personalen på den egna avdelningen. 

Förskolan är öppen helgfri måndag-fredag, året runt, med undantag för våra planerings-

/kompetensutvecklingsdagar då vi erbjuder alternativ barnomsorg för de som har anmält behov av 

det. Vi följer grundskolans läsår med inskolningar på hösten från vecka 33 eller enligt 

överenskommelse vid placering. Barn som endast går allmän förskola är lediga skolans lovdagar. 

Under sommaren och andra lov när många barn och personal är lediga slår ihop avdelningar och 

samarbetar mellan avdelningarna, vilket innebär att du och ditt barn även då kan möta annan 

personal än den ordinarie personalen på den egna avdelningen. Läsåret 2020-2021 ser ut som följer: 

• Måndag 10 augusti 2020  Inskolningsstart, övergång mellan avd 

• Tisdag 18 augusti 2020 Skolstart 

• Vecka 44  Skolan höstlov 

• Tisdag 22 december 2020 Skolan julavslutning 

• Måndag 11 januari 2021 Skolstart vårtermin 

• Vecka 9   Sportlov 

• Vecka 14  Påsklov 

• Fredag 14 maj 2021 Skolan lovdag 

• Torsdag 10 juni 2021 Skolavslutning 

• Måndag 2 augusti 2021 6-åringar övergång till försklass/fritidshem 

Planerings-/kompetensutvecklingsdagar 

Förskolornas personal erbjuds gemensam tid för planering, utvärdering och kompetensutveckling 
fyra heldagar per år, så då är förskolan stängd. Inget avdrag på avgiften görs för planeringsdagarna. 
Vi försöker, om möjligt, utifrån våra behov av kompetensutveckling, att förlägga dessa dagar 
samtidigt som Tillbergaskolan eller övriga förskolor i Västerås. Under läsåret 2020-2021 ligger dessa 
dagar enligt följande: 

• Måndag 21 september 2020  

• Måndag 30 november 2020  

• Fredag 8 januari 2021   

• Måndag 17 maj 2021  

Du som är förälder/vårdnadshavare ska informeras senast vid höstterminens start, eller vid 

placeringsstart om placering sker senare under året. Eventuella förändringar ska informeras minst två 

månader innan. Om du inte själv kan lösa behovet av omsorg under dessa dagar ska du skriftligen 

meddela förskolan minst två veckor i förväg. 


