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Till Barn- och utbildningsnämnden
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Ansökan om att driva Donationsgatans Förskola som intraprenad
Härmed ansöker jag Maj-Britt Claesson (en av rektorerna på Kungshögsenheten) om att som
ensam ansvarig få driva Donationsgatans Förskola som intraprenad. Jag har haft informella
diskussioner med personalgruppen på Donationsgatans Förskola om deras intresse för att
arbeta i en intraprenad. Intresset är stort och jag har bara fått positiva reaktioner.
Donationsgatans förskola är Ljungby Kommuns största förskola. Vi har 5 avdelningar och i
nuläget 97 barn i åldern 1- 5 år. Förskolan har 28 anstä1l~ varav 4 inom kök och städ.
Donationsgatans Förskola har profilerat sig som Framtidens förskola med Mångfaldens
pedagogik. Vi lägger tillsammans med föräldrarna grunden för barnens framtid. Vi ser alla
områden som lika viktiga för barnets utveckling och har utvecklat vårt pedagogiska arbete
efter detta synsätt. Alla medarbetare ingår idag i en pedagogisk ansvarsgrupp. Varje grupp har
ansvaret för den pedagogiska utvecklingen inom sitt område. Våra olika pedagogiska
ämnesområden är; Skapande/bild och form, Rörelse, Natur/miljö och Musikldramalek.
Ett ekologiskt förhållningssätt

och en positiv framtidstro präglar vår förskola.

Mina motiv till att jag vill driva Donationsgatans Förskola som intraprenad är följande:

Goda förutsättningar
Förutsättningarna att lyckas med en intraprenad är stora på Donationsgatans Förskola där det
redan finns en engagerad och kunnig och målinriktad personal. Vi har också ett bra samarbete
med föräldrarna, som vi vill utveckla ytterligare

Ökad delaktighet och motivation för personalen
För personalen innebär intraprenad att personalen kommer närmare mig som ledare och att jag
har större befogenhet att tillsammans med personalen kunna fatta beslut. Detta tror jag kan
leda till nytänkande och ökad motivation.

Bättre kvalitet
Jag planerar att tillsätta en utvecklingsgrupp, som i nära samarbete med mig driver arbetet
med att utveckla kvaliten ytterligare.
Kosten är ett område där vi vill bibehålla och förbättra kvaliten. Vi vill servera mat baserad på
ekologiskt odlade råvaror och tillagad på förskolan. Vi vill baka allt bröd själva av kravodiat
mjöl.
Det ökade ekonomiska ansvaret leder till en ökad kostnadsmedvetenhet hos personalen. Det
blir viktigare att vi satsar den kompetensutveckling och det pedagogiska material som leder
till utveckling av kvaliten.

Större möjlighet för föräldrar att påverka
Föräldrarna kommer att få större möjlighet att påverka verksamheten eftersom fler beslut
kan tas på förskolan. Vi möter idag allt fler föräldrar som har ett stort engagemang och vill
vara med att påverka i förskolan.
Ökad samverkan
Intraprenaden väntas leda till en ökad samverkan mellan de fem förskoleavdelningarna,
framförallt när det gäller personalresurser. Vi vill också ha en god samverkan med övriga
förskolor och skolor i Ljungby tätort och med övriga fOrvaltningar. Det är t.ex. viktigt att vi
har en nära samverkan med kostorganisationen för att samverka kring en gemensam
kompetensutveckling fOr all måltidspersonal.
Bättre service
Vi vill ge föräldrarna så god service som möjligt. Till exempel har föräldrarådet i flera önskat
att Donationsgatans Förskola har sommaröppet varje år och genom det erbjuder föräldrarna
och deras barn en god och trygg barnomsorg hela året. Personalen är positiva till att
tillmötesgå föräldrarnas önskan.
Möjlighet till långsiktig planering
Min fOrhoppning är att få teckna ett flerårigt avtal Ljungby Kommun om att få driva
Donationsgatans Förskola som intraprenad. Detta skulle kunna ge en större möjlighet att
planera ekonomi och verksamhet fOr flera år framåt.

Min fOrhoppning är att Barn- och utbildningsnämnden är positiva och så snart som möjligt
startar en diskussion om avtal och förutsättningar med mig.

Med vänlig hälsning

Maj-Britt Claesson

