Lidhult 080116

Till Barn- och Utbildningsnämnden

Angående fortsatt drift av förskoleavdelning i Lidhult.

Jag anhåller om att få fortsätta driva förskole avdelningen Bikupan, i Lidhult.

I dag finns en förskola med tre avdelningar, 54 platser, i Lidhult. Sedan januari 2007 har vi
dessutom en avdelning för max 20 barn som beslutats som en tillfållig utökning fram till
080630.
Vi har idag 71 barn inskrivna + ett barn som önskar plats i maj = 72 barn.
22 av dessa barn slutar förskolan till sommaren för att börja förskoleklass till hösten -08.
Detta innebär att det finns 50 barn kvar på de befintliga 54 platserna.
I kö för placering till hösten står redan 2 barn, jag räknar dessutom med att ytterligare 4 barn
födda 2007 eller tidigare kommer att behöva plats under hösten. Jag ser också att det finns
barn som kommer att behöva plats under våren 2009.
Min slutsats blir att om vi avslutar Bikupan, så som det var tänkt vid halvårsskiftet 2008,
kommer vi i Lidhult att ha stora svårigheter att tillgodose barnomsorgsbehovet för de barn
som finns i bygden idag. Redan i inledningen av hösten 2008 beräknar jag att vi har fullt och
jag ser inga eller åtminstone mycket små möjligheter till överinskrivningar eftersom våra
lokaler är relativt små. Jag begär därför att Barn- och Utbildningsnämnden förlänger beslutet
om drift för förskole avdelningen, Bikupan, i Lidhult.

Med vänliga hälsningar
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~~tina Linde $ansson
Rektor Lidhultsenheten
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Barn- och utbildningskontoret
Eva Hansson

Barn- och utbildningsnämnden

Tel. 0372-789408
eva. hansson@ljungby.se

Yttrande över rektors anhållan att få fortsätta driva
förskoleavdelningen

Bikupan, Lidhult

Förskoleavdelningen Bikupan i Lidhult är en tillfällig avdelning sedan årsskiftet 2007
för att kunna utöka antalet förskoleplatser i Lidhult. Avsikten är att den ska avslutas
080630 då antalet förskolebarn vid den tiden ska ha minskat i området.
För Lidhultsskolan upptagningsområde gäller 080128 följande födelsetal:

År

Antal födda

2003
2004
2005
2006
2007
Totalt

12

11

16
16

14
16
7

Har förskoleplats

11
11

Allmän förskola
Ja
Ja,Ja
nej

O

48

66

3

I dag 080128 finns i kö till förskola i Lidhult
-07 som önskar plats i maj 2008
-06 + -07 önskar plats i augusti 2008
Antal permanenta platser i Lidhults förskola är 54. Tre barn med rätt till Allmän
förskola -03 och -04 måste beredas plats om och när de önskar.
Därefter är det inget utrymme kvar för ytterligare förskolebarn i förskolan vid skolan.
Men det finns fortfarande barn kvar i området. Dessutom är det inflyttning till Lidhult.
Därför är rektors begäran befogad att nämnden förlänger beslutet om fortsatt drift av
avdelning Bikupan i Lidhult.
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Eva Hansson
utvecklingsledare
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