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BARN OCH UNGDOM

Handläggare: Göran Sjöqvist
Telefon: 08 508 08 448

Organisatorisk tillhörighet för Förskolan Eira

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att Eiraskolan inom utbildningsnämnden driver förskolan Eira under en försöksperiod på tre år, 2007-07-01 – 2010-06-30, för att
därefter utvärderas.
2. Uppdra till stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga överenskommelser med utbildningsförvaltningen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
Avdelningschef Barn och Ungdom

Bakgrund
Under år 2005 byggdes ett nytt bostadshus i anslutning till Eiraskolan vid Kungsholms
hamnplan. Genom bygget togs vissa av Eiraskolans lokaler i anspråk och några rum blev
fönsterlösa. En förskola inrättades i de nedre våningarna i bostadshuset. Den är förbunden
till Eiraskolan genom en korridor.
Stadsdelsförvaltningen beslöt att den nya förskolan skulle vara organiserad inom Eiraskolans resultatenhet och de första barnen togs emot i januari 2006. Förskolan Eira har, förutom vissa gemensamma lokaler, gemensam ledning och administration med Eiraskolan.
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De kan även använda sig av skolans vaktmästeri. Förskolan får också mat som tillagas i
Eiraskolans kök. På ovanstående sätt uppstår synergieffekter såväl personal- och
lokalmässigt som ekonomiskt.
Det finns även pedagogiska fördelar med den nuvarande organisationen. Övergången från
förskola till skola blir naturlig och odramatisk t.ex. planeras att en förskollärare följer
sexåringarna när de flyttar över till skolan och förskoleklassen. Man kan därigenom ha en
helhetssyn på barnets utveckling och lärande. Gemensam fortbildning för de olika personalgrupperna är en annan fördel i den nuvarande organisationen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Den 1 juli övergår grundskolan till utbildningsnämnden. Stadsdelsförvaltningen anser att
det skulle innebära allt för stora nackdelar att bryta upp den väl fungerande organisationen. Att sära på förskolan Eira och Eiraskolan får uppenbara negativa pedagogiska konsekvenser. En organisatorisk uppdelning innebär också att en ombyggnation till två separata
lokaler måste genomföras. En sammanhållen organisation gynnar i detta fall hushållning
av både lokal- och personalresurser vilket ger positiva ekonomiska konsekvenser.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att förskolan Eira får fortsätta att tillhöra Eiraskolan
organisatoriskt under en försöksperiod på tre år, 2007-07-01 – 2010-06-30, för att därefter
utvärderas. Förskoleverksamheten ska drivas utifrån de mål stadsdelsnämnden fastställer
för förskoleverksamheten i verksamhetsplanen och finansieras av stadsdelsnämnden på
motsvarande sätt som de förskolor stadsdelsnämnden driver i egen regi. Personalen har
kvar sina anställningar i stadsdelsförvaltningen men är under försöksperioden tjänstledig
med projektanställning inom Eiraskolan.
Stadsdelsdirektören föreslås få nämndens uppdrag att teckna nödvändiga överenskommelser med utbildningsförvaltningen.

