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Flytt av förskoleverksamhet från Duvholmsgränd
16 i Vårberg.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att förskoleverksamheten som bedrivs på
Duvholmsgränd 16 flyttas till förskolan Vårbergsvägen 64.
Sammanfattning
Till hösten finns det 8 barn inskrivna och två barnskötare anställda
på förskolan Duvholmsgränd. Den 1 juli 2019 träder förskolans
reviderade läroplan i kraft i vilken det tydligt framgår att
förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns
utveckling och lärande. Av skrivningarna i skollagen och läroplanen
framgår det att det inte går att bedriva förskoleverksamhet utan
legitimerade förskollärare. Förvaltningen föreslår därför att
förskoleverksamheten som bedrivs på Duvholmsgränd 16 flyttas till
förskolan Vårbergsvägen 64 som är en fyra/fem avdelningsförskola
där det arbetar förskollärare på andra avdelningar som kommer
säkerställa undervisningen.
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Bakgrund
Förskolan Duvholmsgränd har varit belägen i hyreslägenheter i
drygt 40 år. Under dessa år har riktlinjer för förskoleverksamhet vad
gäller barnsäkerhet och arbetsmiljö förändrats. Som förvaltningen
tidigare har påtalat finns flertalet brister avseende barnsäkerhet och
arbetsmiljö i nuvarande lokaler:
• Entrén ligger inne i ett trapphus. Vid in och utgång är man
hänvisad till den stenavsats som finns utanför
lägenhetsdörren. Det finns inget som förhindrar fall nedför
stentrappan.
• Inget staket finns runt gården, den är en vanlig
hyreslägenhetsgård vilket ställer höga krav på medarbetare.
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•

Ej tillgänglighetsanpassade lokaler och därmed inte
handikappanpassade.

Vid nämndsammanträdet i juni 2017 beslutade Skärholmens
stadsdelsnämnd att avveckla förskolelokalerna på Duvholmsgränd
16 (dnr 2.6 /477-2017 ). Det innebar att inga nya barn skrevs in i
verksamheten. Vårdnadshavare har kunnat välja att gå kvar under
barnens förskoletid eller byta till en annan förskola.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning förskola.
Ärendet
Den 1 juli 2019 träder förskolans reviderade läroplan i kraft i vilken
det tydligt framgår att förskollärare ska ansvara för det pedagogiska
innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet
främjar barns utveckling och lärande. Av skrivningarna i skollagen
och läroplanen framgår det att det inte går att bedriva
förskoleverksamhet utan legitimerade förskollärare.
Inför hösten 2019
Till hösten finns det 8 barn inskrivna och två barnskötare anställda
på förskolan Duvholmsgränd. Det kommer inte vara möjligt att ha
en egen kock som lagar mat i lägenheten för dessa personer. Det
finns ingen förskollärare i verksamheten. Personalen har fått
information om dessa förutsättningar inför hösten och diskuterat
vilka möjligheter som finns för att bedriva förskoleverksamhet i
lokalerna. Facklig representant/huvudskyddsombud har påpekat
arbetsmiljöaspekten och säkerheten då det skulle bli mycket
ensamarbete när endast två personer arbetar i verksamheten.
Nuvarande lokal på Duvholmsgränd är inte tillgänglighetsanpassad
utifrån olika funktionsvariationer vilket är exkluderande för vissa
grupper.
Förskoleverksamheten på Duvholmsgränd har tidigare evakuerats
till förskolan Vårbergsvägen 64. Personalen kommer därför med
förslaget om att flytta verksamheten dit då lokalerna är kända för
barn och personal. Personalen har presenterat förslaget på ett
informationsmöte med vårdnadshavare och ingen av dessa har
motsatt sig förslaget.
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Jämställdhet
Idag finns både pojkar och flickor inskrivna på Duvholmsgränd.
Förvaltningens förslag om att flytta verksamheten berör därmed
båda könen.
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Synpunkter och förslag
När den nya läroplanen träder i kraft i juli 2019 ska förskollärare
ansvara för undervisningen vilket inte går att verkställa på förskolan
Duvholmsgränd. Förvaltningen ser därmed att en flytt av
verksamheten är nödvändig för att kunna säkra förskollärarledd
undervisning.
Förvaltningen ser positivt på personalens förslag om att flytta
verksamheten till Vårbergsvägen 64 till hösten. Förskolan
Vårbergsvägen 64 är en fyra/fem avdelningsförskola där det arbetar
förskollärare på andra avdelningar som kan säkerställa
undervisningen.
Vårdnadshavare har två alternativ. Antingen följer barnet med
befintlig grupp till förskolan Vårbergsvägen 64, alternativt kan
vårdnadshavare välja en annan förskola inom stadsdelen. Sex av
åtta vårdnadshavare har visat intresse för att följa med befintlig
grupp.
Jämställdhetsanalys
Ärendet rör en flytt av verksamhet där barn och personal, oavsett kön,
flyttas på lika villkor. Förvaltningen gör bedömningen att ärendet är
könsneutralt och ingen jämställdhetsanalys genomförs.
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