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Öppen förskola och öppen
fritidsverksamhet per 15
oktober 2021
Instruktioner
På Skolverkets uppdrag samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter
om öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Uppgifterna ingår i
den officiella statistiken som Skolverket ansvarar för. Det är en del av
Skolverkets nationella uppföljningssystem som ska ge en samlad bild av
verksamheterna samt vara underlag för uppföljning på nationell och
lokal nivå.

Sista insändningsdag är 2021-11-01

Tack för din medverkan!
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter
och organisationer, kan SCB ge samhället användbar statistik att lita
på.
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Allmänt om undersökningen
Undersökningen omfattar öppen förskola och öppen fritidsverksamhet i
kommunal och enskild regi för mätdatum 15 oktober eller närliggande
vardag.
Denna undersökning besvaras endast av kommuner.
Vad är öppen förskola?
Öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i en förskola.
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk
gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna.
Besökarna/barnen är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta
de vill delta.
Vad är öppen fritidsverksamhet?
Öppen fritidsverksamhet vänder sig till 10–12 åringar som inte behöver
den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Verksamheten kan bedrivas i samma organisation som en grundskola
eller som en fristående verksamhet. Öppen fritidsverksamhet i samma
organisation som grundskolan har gemensam rektor med grundskolan.
Öppen fritidsverksamhet ska inte förväxlas med fritidshem. I en öppen
fritidsverksamhet är eleverna i regel inte inskrivna och familjerna avgör
själva när och hur ofta eleverna ska delta. Den öppna
fritidsverksamheten benämns ibland som en fritidsklubb.
Det kan också finnas andra fritidsverksamheter inom kommunen som
vänder sig till 10–12-åringar, men som inte uppfyller de krav som
skollagen ställer på öppna fritidsverksamheter. Dessa verksamheter ska
inte rapporteras in.
Mer information om fritidshem finns på Skolverkets webbplats
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet - Skolverket.”
Vad menas med enskild regi?
Enskild regi innebär att verksamheten drivs av någon annan än
kommunen, tex ett bolag eller ett föräldrakooperativ som är godkänt
och har förklarats berättigade till bidrag av kommunen.
Vad menas med kommunal regi?
Kommunal regi innebär att verksamheten drivs av kommunen.

Att lämna uppgifter
Uppgifterna lämnas elektroniskt till SCB via www.scb.se/oppen som
Webblankett.
Efter inloggning ska kontaktuppgifter lämnas. Tänk på att den person
som anges som kontaktperson är den som blir kontaktad vid eventuella
frågor. Observera att det är de senast inskickade uppgifterna som är
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den slutgiltiga. Detta innebär att det inte går att komplettera sina
uppgifter, utan vid justeringar behöver samtliga uppgifter skickas in.
Kom ihåg att skriva ut eller spara era inskickade uppgifter. SCB får inte
skicka tillbaka lämnade uppgifter.

Kontakta oss
Frågor beträffande undersökningen besvaras av Uppgiftslämnarservice.
Epost: uls@scb.se
Telefon: 010-479 60 65
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Instruktioner
Efter inloggning ska dessa frågor besvaras för att kunna fortsätta och
lämna uppgifter (se nedan) Om kommunen inte har någon öppen
förskola eller öppen fritidsverksamhet ange ”Nej, inget av ovan”.










Finns det i kommunen öppen förskola och/eller öppen
fritidsverksamhet i kommunal regi?
Ja, öppen förskola
Ja, öppen fritidsverksamhet
Nej, inget av ovan
Finns det i kommunen öppen förskola och/eller öppen
fritidsverksamhet i enskild regi
som har förklarats berättigad till bidrag av kommunen?
Ja, öppen förskola
Ja, öppen fritidsverksamhet
Nej, inget av ovan

Öppen förskola i kommunal regi


Redovisa öppna förskolor efter öppethållande i timmar per
vecka samt därav antal inom familjecentraler.
Räkna även in öppna förskolor i familjecentraler.
I en familjecentral är den öppna förskolan samordnad med
verksamheter som mödra- och hälsovård samt förebyggande
individ- och familjeomsorg (socialtjänst).



Redovisa antal anställda & antal anställda omräknat till
heltidstjänster, efter juridiskt kön och utbildningsnivå
Räkna med:
- Personal sjukskriven 14 dagar eller färre
- Vikarier för långtidssjukskrivna och tjänstlediga
Räkna inte med:
- Tjänstledig personal
- Praktikanter
- Personal sjukskriven fler än 14 dagar
- Vikarier för korttidssjukskrivna
- Städ- och kökspersonal
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Öppen fritidsverksamhet i kommunal regi


Redovisa antal öppna fritidsverksamheter efter
öppethållande i timmar per vecka samt därav antal som finns
i samma organisation som grundskolan dvs de som har gemensam
rektor med grundskolan.

Öppen förskola i enskild regi


Redovisa öppna förskolor efter öppethållande i timmar per
vecka



Redovisa antal anställda & antal anställda omräknat till
heltidstjänster, efter juridiskt kön och utbildningsnivå
Räkna med:
- Personal sjukskriven 14 dagar eller färre
- Vikarier för långtidssjukskrivna och tjänstlediga
Räkna inte med:
- Tjänstledig personal
- Praktikanter
- Personal sjukskriven fler än 14 dagar
- Vikarier för korttidssjukskrivna
- Städ- och kökspersonal

Öppen fritidsverksamhet i enskild regi


Redovisa antal öppna fritidsverksamheter efter
öppethållande i timmar per vecka
samt därav antal som finns i samma organisation som
grundskolan dvs de som har gemensam rektor med grundskolan.

När samtliga uppgifter är ifyllda är det viktigt att ni skickar in
webblanketten. Detta gör ni genom att klicka på ”Spara och fortsätt”
och sedan ”Skicka in”.
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