Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum
1 (1)

Information angående förskoleplatser
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i november 2008 § 83 att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna till nedläggning av förskoleverksamhet i centrumområdet i
en omfattning som motsvarar de nya platserna vid Fornuddens förskola i Trollbäcken.
Förändringarna är ett led i arbetet med att anpassa platstillgången inom förskolan till
behoven och föräldrarnas önskemål, så att förskoleplatserna i högre utsträckning ska finnas i
de områden där medborgarna efterfrågar dem. Cirka 40 nya förskoleplatser kommer att
skapas vid Fornuddens förskola.
Inom Nybodabergets resultatenhet har man haft förskoleplatser som främst utnyttjats när
det varit platsbrist i andra kommundelar. Under höstterminerna har man haft tomma platser,
som fyllts med kortvariga placeringar under vårterminerna. Många barn har skolats in på
enhetens förskolor, för att kort därefter byta förskola när erbjudande om plats närmare
hemmet kommit. Situationen har inneburit svårigheter med planering och ekonomi för
enheten. Nybodabergets resultatenhet har dessutom ett antal förskolelokaler i lägenheter,
lokaler som är dåligt anpassade för förskoleverksamhet.
Från och med halvårsskiftet 2009 har barn- och utbildningsförvaltningen sagt upp
hyresavtalen med fastighetsavdelningen på lokalerna Björnen och Masken. De barn som idag
finns på Masken, cirka 20 stycken, börjar samtliga i förskoleklass hösten 2009. De barn som
finns på Björnen, cirka 15 stycken, kommer till hösten att föras över till andra avdelningar
inom enheten.
Som en ytterligare anpassning till en låg efterfrågan planerar Nybodabergets enhet att lägga
ner de kommunala familjedaghemmen inom enheten från hösten 2009. Få familjer har sökt
sig till familjedaghemmen och även här har omsättningen på barn varit hög. Under
höstterminen 2009 kommer enheten inte att ha några problem med att placera om de barn
som idag finns i familjedaghemmen.
Då antalet minskade platser i och med organisationsförändringen vid Nybodaberget
överstiger den utökning som sker i Trollbäcken, förbinder sig enheten att öppna upp
tillfälliga platser motsvarande en avdelning (cirka 20 platser) under våren 2010 om behov
uppstår i kommunen.

