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Tillfällig avdelning på Överby förskola
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
För att tillse att Vaxholms stad uppfyller platsgaranti inom förskolan så kommer en tillfällig avdelning
öppnas på Överby förskola under våren 2022. Avdelning kommer nyttja den lokal som kallas för
Sinneslabbet och som är en yta utöver avdelningarnas ordinarie, befintliga hemvister.
Utökningen innebär att förskolan kommer ta emot ytterligare 6-8 barn samt bemanna med en behörig
förskolelärare. Sammantaget innebär detta att det blir färre barn per barngrupp och att
personaltätheten kommer att öka.
Fler familjer än tidigare beräknat har sökt plats på Överby förskola till vårterminen 2022. Med befintligt
lokalutnyttjande kan förskolan erbjuda plats först till hösten 2022, då 37 barn slutar på förskolan för att
börja i förskoleklass.
Förskolans rektorer har fått i uppdrag att se över lokalnyttjandet för vårterminen 2022 för att skapa
möjligheter för att ta emot fler barn redan under vårterminen. Översynen visar att det på Överby
förskola finns en lokal som tillfälligt skulle kunna nyttjas för ordinarie pedagogisk verksamhet mot
läroplansmålen. Lokalen Sinneslabbet är en lokalyta utöver avdelningarnas ordinarie hemvister som
förskolan idag nyttjar för att utforska och undersöka teknik, naturvetenskap och estetik med barnen.
Inom kommunens övriga förskolor bedrivs den verksamhet som Överby förskola erbjuder på
Sinneslabbet i ordinarie lokaler.
Det finns inga planer för att permanenta en avdelning i Sinneslabbet. Det innebär att Sinneslabbet till
hösten 2022 återställs för ordinarie bruk.
Genom nyttjande av befintlig lokal så används kommunens resurser på ett effektivt sätt och tillför också
barn till en verksamhet med minskande volymer.
Genom att tillfälligt nyttja lokalerna ges möjlighet för fler barn att gå på den förskola som
vårdnadshavarna önskar. Barnens bästa i ärendet bedöms därför vara att nyttja redan befintliga lokaler.
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