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Efterkalkyl gällande Vittarydsutredningen 2005-09-30
Barn- och utbildningsnämnden tog 2005-12-12 beslut att integrera Vittaryds
förskola i Vittarydsskolans lokaler. Samtidigt togs beslut om att en efterkalkyl
skulle genomföras.
I denna efterkalkyl görs dels en pedagogisk- dels en ekonomisk reflektion.
Sedan förskolan flyttade in i skolans lokaler har rektor kunnat se en tydlig
utveckling av enheten bland annat vad gäller samverkan mellan verksamheter.
Så här skriver rektor: (ur Vittarydsenhetens kvalitetsredovisning 2007)
Mål:
LPO:
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja lärandet i ett långsiktigt
perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan
och gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de
nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.
LPFÖ:
Alla i arbetslaget skall:
utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och
samverka med dem samt tillsammans med personalen förskoleklass, skola och fritidshem
uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.
Enhetens mål:
Få ett bra samarbete mellan förskola, förskoleklass fritidshem och skola, där vi lär känna
varandras verksamheter och tar tillvara på varandras erfarenhet, kunskap och kompetens.
Respektera och ta tillvara varandras kulturer.
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Analys:
Vi har genom att flytta in förskolan i skolan gjort stora pedagogiska vinster. Bland annat ser
vi barnet ur ett helhetsperspektiv från 1-12 år.
Under 2007 har vi fortsatt med gemensamma personalkonferenser. Förskola, förskoleklass,
fritidshem och skola har personal som har lätt för att samarbeta. Tyvärr har det varit
personalbyte både på förskolan och fritids.
Vi har haft gemensamma teman Linné och Astrid Lindgren. Förskolan bjuds in av skolan vid
speciella tillfällen såsom tex Lucia, julspel etc vilket är lättare och naturligare nu när vi är i
samma byggnad. Förskolan hälsar på i skolan när de går påskkärringar.
Eleverna på skolan går in på förskolan och läser för barnen. Detta är mycket uppskattat av
förskolans barn som ser upp till de större barnen.
Vi behöver dock mer tid för gemensamma pedagogiska diskussioner för alla
personalgrupper. Vi måste bli bättre på att delge varandra kommande teman, traditioner etc.
Det finns personalgrupper som tycker att mycket på personalkonferenserna inte berör dom.
Vi behöver också se över vilka regler som gäller i de olika verksamheterna och sätta upp
gemensamma regler.
Åtgärder:
Vi ska fortsätta med gemensamma personalkonferenser var fjärde måndag. Det är viktigt att
dagordning skrivs och att alla som vill ta upp något på personalkonferenserna skriver detta
på dagordningen.
Vi ska också ha en planering för läsåret över vilka pedagogiska frågor vi ska diskutera så att
alla kan förbereda sig.
Gemensamt prioriterat mål för 2008 kommer att vara teknik. Där vi kommer att starta detta
tema med studiebesök på ortens företag, för att sedan förhoppningsvis kunna fortsätta
samarbetet med företagen i verksamheten.
För att kunna göra en relevant ekonomisk bedömning utgår vi från följande
förutsättningar:
Hyreskostnader jämförs på årsbasis och redovisas
Kostnad för ombyggnad och investering redovisas
Lokalvårdskostnad redovisas på årsbasis
Pedagogisk personalkostnad borträknas eftersom det är antal barn som
ger personalresurs - redovisas ej
Ökning av kostnad för måltider räknas ej in eftersom detta kvittas mot
personalresurs - redovisas ej

Förskoleverksamheten bytte lokaler 1 augusti 2006. Avtalet för gamla
förskolelokalerna gällde året ut varför hyra betalades för hela 2006.

Kostnadsredovisning:
internhyra skola
hyra fsk
(Ljungbybostäder)
Lokalvård (fsk)

2006
417 tkr

2007
482 tkr

2008 (beräknat)
473 tkr

540 tkr
140 tkr

0 kr
70 tkr

0 kr
70 tkr

Summa:

1097 tkr

552 tkr

543 tkr

Kostnadsskillnad:

0 kr

-545 tkr

-554 tkr

Ovanstående beräkning är grundad på lokalbehov för aktuellt barn/elevtal.
Tillkommer kostnad för ombyggnad och investering (2006) 421 tkr.
I och med inflyttning av förskolan i skolans lokaler omfördelas
lokalvårdstjänsten så att 0.25 tjänst förs över till skolan. Detta innebär en
minskning med 0.25 tjänst lokalvård totalt.
På grund av stor inflyttning av barnfamiljer till Vittaryd har en dagbarnvårdare
anställts under läsåret 2007/2008 för att kunna möta ett ökat behov av
barnomsorg. Kostnad för detta ses som neutralt eftersom den kostnaden gäller
personalkostnad och baseras på antalet barn som tas in i barnomsorgen.

dag som ovan
Irene Mayor

Nils-Göran Jonasson

rektor

områdeschef Astrad-/Åbyområdet

