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Förskolorna i Farsta stadsdelsområde
Nämnden har bl a under de senaste mötena diskuterat våra förskolor. Vi har fått besök
från många invånare precis i detta ämne.
Vi har tidigare under året fått information om att våra förskolegrupper är för stora i
förhållande till det mål som kommunfullmäktige beslutat. Delvis därför har vår budget
gått ihop. Vi ser naturligtvis en fördel med en god ekonomi men det får inte vara på
barnens bekostnad. Detta är en kritik som vi har framfört ett flertal gånger.
På nämndmötet den 20 oktober fick vi besök av en grupp föräldrar som visade en stor oro
gällande deras barn som har förskoleplats i Sköndal. Förvaltningen gav de oroliga
föräldrarna ett löfte om att deras barn garanteras plats i en sammanhållen grupp i en
kommunal förskola om den kooperativa måste avvecklas då nuvarande lokal är uppsagd.
Med tanke på den information som vi har fått gällande barngruppernas storlek undrar vi
hur detta löfte ska kunna hållas?
Det är viktigt att vi tar ansvar för invånarna i vårt stadsdelsområde, stora som små.
Förskolor måste byggas och/eller utökas. Vid förra nämnden redovisades ett ärende. Vi
vill åter ta upp några av punkterna i vårt särskilda uttalande då vi inte ännu fått något
beslutsunderlag. Vi har noterat att förvaltningen förhandlar med Stiftelsen Stora Sköndal
om ersättningslokaler för förskolan Solbacken. Det är angeläget att hitta en ny, bra
lösning för förskolan. Vi har noterat att den närbelägna kooperativt drivna förskolan är i
samma situation.
Vi vill ha en plan för hur nämnden ska kunna uppfylla Kf mål för gruppstorleken i
förskolan. Vi accepterar inte överinskrivningar. Behoven kan variera på olika avdelningar
beroende på barnens behov, medarbetarnas kompetens och lokalerna men målen uttrycker
miniminivån. Kontakter med mödravårdscentraler bör ge säkrare prognoser för behov av
förskoleplatser än USK.
Vi kräver att de kommunalt och de privat drivna förskolorna ska ha samma förutsättningar
och krav vad gäller t ex kön som ska vara gemensam; kvalitén; lokalerna;
jämställdhetsarbetet; medarbetarnas kompetens.
Vi är oroade för medarbetarförsörjningen.
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Förskolorna har ett mycket viktigt uppdrag för att bidra till barnens utveckling. I vårt
stadsdelsområde är detta särskilt viktigt då det sociala arvet är tungt, många barn är
särskilt beroende av kvalitén i förskolan
Vi vill alltså veta – hur ser tanken ut kring att barnkullarna i vår stadsdel bara blir större
och större? Är vi redo? Har vi planer?
Vi vet att kunskapen i dessa frågor finns på förvaltningen, men den behöver delges
nämnden som har det yttersta ansvaret för att denna viktiga verksamhet fungerar. Vi ser
fram emot underlag för beslut i verksamhetsplanen för 2012 eller i separat utlåtande.
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