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För barn mellan 1 och 12 år finns barnomsorg på kvällar, nätter och helger på fyra 

förskolor i Kalmar kommun 
 
Lyktan, Smedängens förskola i Smedby adm. tel. 45 20 30 
Lysmasken, Ögonstenens förskola i Norrliden adm. tel 45 30 51 

Aftonstjärnan, förskolan Lindö i centrala Kalmar adm. tel. 45 32 83 

Nattljus, förskolan Vallmon i södra delen av centrala Kalmar adm. tel. 45 33 01 

 

Vi arbetar för att skapa en hemlik och trygg miljö för ditt barn. 

 
 

 

För dig som har ett arbete, som innebär att du har behov av barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger, erbjuder Kalmar kommun barnomsorg på fyra 
platser i kommunen. Ta kontakt med ovanstående förskolor för att få 
information om när ditt barn kan tas emot i verksamheten. Barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger vänder sig till dig som har barn mellan 1 och 12 år. 

För att få en bra inskolning är det viktigt att du vistas på avdelningen 
tillsammans med barnet. Inskolningens längd styrs av barnets behov. Det är 
under den här perioden som föräldrar och personal har möjlighet att lära 
känna varandra. 

Grundprincipen är att det skall finnas ett i förväg överenskommet schema. 
Utrymmet för jour eller allmän beredskap är liten. Schemaändringar ska 
meddelas minst en dag i förväg till avdelningen.   

Kostnaden för kvälls, natt- och helgomsorg ryms inom reglerna för maxtaxa.  

Om ditt barn blir sjukt eller ledig meddela avdelningen snarast. Ring även 
dagen innan barnet kommer tillbaka. Om du själv blir sjuk får barnet inte 
vistas i verksamheten. 



 
 

När ditt behov av omsorg på oregelbundna 
arbetstider inte längre finns lämnas skriftlig 
uppsägning. Uppsägningstiden är alltid två månader. 
Avgift utgår alltid under uppsägningstiden.  

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för 
kommunerna att anordna kvälls-, natt- och 
helgomsorg. Det är upp till varje kommun att besluta 
i vilken omfattning den servicen skall erbjudas 
kommuninvånarna.  

Verksamheten regleras i skollagen och av 
kommunens tillämpningsföreskrifter, där den finns 
reglerad under avsnittet Barn och utbildning.  

Läs mer på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se:  
- Om skollagen SFS (2010:800), flik Regelverk  
- Om annan pedagogisk verksamhet, flik skolformer – annan 
pedagogisk verksamhet – omsorg på obekväm arbetstid  

Läs mer på Kalmar kommuns hemsida, 
www.kalmar.se/forskola  

 

 Aftonstjärnan på förskolan Lindö i centrala Kalmar (Förskolan Lindö) 

Lindövägen 3,  tel. 0480-45 32 83 

Öppettider: måndag - torsdag 17.30–07.30, fredag 17.30 – måndag 07.30 

 Lyktan på Smedängens förskola i Smedby (Förskolan Smedby) 

Ingelstorpsvägen 1, tel. 0480-45 20 92 

Öppettider: måndag - torsdag 17.30–07.00, fredag 17.30 – måndag 07.00 

 Lysmasken på Ögonstenens förskola i Norrliden (Förskolan Ögonstenen) 

Smålands Lejons väg 15, tel. 0480-45 30 49 

Öppettider: måndag - fredag 16.30–07.30, fredag 16.30 - måndag 07.30 

 Nattljus på Förskolan Vallmon vid Falkenbergs Sporthall,  
Sturckvägen 2, tel. 0480-45 33 63, 0725 47 06 63 

       Öppettider: måndag – torsdag kl.16.30–08.00, fredag 16.30 – måndag kl.08.00 

För samtliga avdelningar gäller: helgdag samma öppettid som lördag/söndag.

Skeppsbrogatan 55, Box 951, 391 29 Kalmar,  

0480-45 30 01 | barnungdom@kalmar.se  
 

http://www.kalmar.se/forskola

