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Barn och utbildningsnämnden.

Vittaryd är ett samhälle som har haft en stor inflyttning de senaste åren. Vi har haft 18 barn
inflyttade de senaste två åren till barnomsorg och skola. Detta är givetvis jätteroligt både för
vår verksamhet och för samhället.
Tyvärr ställer det till bekymmer med barnomsorgsplatser. Vittaryds förskola har idag 25 barn
inskrivna. 8 av dessa barn är 5 åringar och kommer därmed att börja förskoleklass till hösten.
Vi anställde i maj ytterliggare en dagbarnvårdare till vår verksamhet.
Efter ett samtal med placeringshandläggare Eivor Javerth under dagen idag fick jag veta att
det har kommit tio barn på kö till förskolan. 4 av dessa barn vill ha placering omgående 4 i
april och övriga i augusti. Eftersom ett av de barn som står i kö är ett barn med stora särskilda
behov kan vi inte ha 25 barn i den gruppen där hon placeras.
Förutom dessa 10 barn som står i kö till förskolan har vi 2 barn i kö till dagbarnvårdare.
Eftersom man tar ställa sig på kö endast 6 månader innan man önskar plats så kommer det
troligtvis fler barn på kö som vill ha placering under hösten.
Den enda lösning som jag ser på problemet är att öppna en förskoleavdelning till i Vittaryd.
Mitt förslag är att vi under våren har en femårsgrupp för att till hösten göra om detta till en
småbarnsavdelning. På så sätt kan vi ordna platser till de som önskar plats omgående samt till
de som önskar i april. Vi har då också möjlighet att dels sänka barnantalet på nuvarande
avdelning samt ta emot de som önskar plats till hösten.
Förskolan flyttade hösten -06 in i skolans lokaler. Detta har varit positivt ur flera synvinklar
bland annat har vi sett många pedagogiska vinster. Vi använder därför nu varenda utrymme
som finns på skolan.
Vi har idag en organisation i skolan som består av klasserna 1-3 samt 4-6. När vi tittar framåt
så är det 16 barn födda 2003 dvs de som kommer till förskoleklass nästa läsår. När denna
stora grupp kommer kan vi inte ha den organisation i skolan som vi har idag. Vi måste då gå
tillbaka till b-form dvs 1-2,3-4 samt 5-6. Annars skulle innebära 30 barn i klass 1-3 läsåret
2010/2011. Detta problem kommer att kvarstå 6 år framåt tills elevantalet sjunker igen.
Elevtalsutvecklingen bifogas.

Jag föreslår därför att vi får en barack till Vittaryd där vi under två år framåt kan ha förskola
samt att den sedan under 6 år kan användas av skolan.
Detta är dock mycket brådskande eftersom vi måste ha löst problemen till april då vi har barn
som ska in i barnomsorgen.
Tilläggas bör att även vi på landsbygds skolorna blir kopplade till systemet för kö hantering.
Vi har idag ingen aning om hur många barn vi har på kö om vi inte ständigt ringer och frågar.
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Barn- och utbildningskontoret
Eva Hansson

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

Yttrande över rektors skrivelse ang behov av ytterligare
förskoleplatser i Vittaryd
Rektor redovisar i sin skrivelse att det har skett en större inflyttning av barnfamiljer i
skolans upptagningsområde, ca 20 personer har flyttat till Vittaryd. Det har även
tidigare förekommit och då ibland följts aven utflyttning.
Barnomsorgen i Vittaryd består dels aven förskoleavdelning inne i skolans lokaler och
dels två dagbarnvårdare. Avdelningen är tänkt för 20 platser i grunden. Under de två
senaste åren, efter att förskolan lämnat de förhyrda lokalerna i det närliggande
flerbostadshuset, har dessa platser inte räckt till.
Det finns i Dörarp en dagbarnvårdare som föräldrar alltid velat ha sina barn hos.
Under våren 2007 ökade antalet barn som behövde barnomsorg och då nyanställdes en
dagbarnvårdare i Vittaryd
För innevarande läsår utökades antalet platser på förskolan till 26 men p gr a ej
tillräcklig ventilation finns det 25 förskolebarn. Det har framkommit att dessa
förskolelokaler inte har utrymme ens för 25 barn.

i

Barn står i kö, för nyplacering är det 2 st och för omplacering 4 st nu vår,
4 st nya barn till i början av augusti 2008,
barn med enbart Allmän förskolatid köar för tillsynsplats.
Detta går inte att lösa inom befintliga lokaler.
Antalet förskolebarn inom Vittarydskolans upptagningsområde är:
~003

16 s~

~004

9 s~

~005

7 s~

~006

6 s~

~007

8s~

En större del av barnen födda 2006 och 2007 har ännu inte förskoleplats men de
kommer med stor sannolikhet att söka placering under detta år.
På grund av fler förskolebarn i området kommer även ett behov av omorganisation av
skolan till B-form, vilket kan innebära behov av fler/större skolutrymmen.
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Om det är möjligt att lösa den omedelbara bristen på barnomsorgsplatser genom
rekrytering av ännu en dagbarnvårdare är väldigt osäkert.
Men detta är ingen lösning. Det efterfrågas fler förskoleplatser i Vittaryd inom förskola
och inte hos dagbarnvårdare. Troligt behov är 30 - 32 platser totalt, t ex en
småbarnsgrupp och en grupp med lite äldre barn.
Det behövs en förskolelokal i anslutning till skolans lokaler som kan användas som t ex
småbarnsavdelning först och som skollokal om antalet blivande skolbarn blir så som det
ser ut i dag.
Finns det lämpliga lokaler att hyra?

Eva Hansson
utvecklingsledare
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