
1.2 Utveckla S:t Anna 2015-2020
Arbetsgrupp: Förskola. Aktuell fråga/förslag/vision: ”Lösning på sommarstängd förskola som 
orsakar problem för arbetande familjer under högsäsong”

Eftersom efterfrågan av förskoleverksamhet och fritidshem har blivit större då allt fler föräldrar 
jobbar under sommar/högsäsong inom bland annat turism ser gruppen att det är viktigt att kunna 
erbjuda de som bor och jobbar ute i Sankt Anna barnomsorg även under denna årstid. Detta även då 
vi vill locka fler turismentreprenörer till Sankt Anna. Det blir svårt att locka nya familjer som 
funderar på att flytta ut till Sankt Anna och eventuellt driva näringsverksamhet om de vet att de 
under högsäsong tvingas skjutsa sina barn till Söderköping för barnomsorg. Om man bor och 
arbetar i S:t Anna kan detta innebära resor på ca 16 mil per dag enbart för att lämna och hämta barn.

Frågan föreslås att genomföras på nedanstående sätt: 
Att kommunen i god tid går ut med enkät för att undersöka och fastställa behov av förskola och 
fritidshem under de veckorna som kommunen under de senaste åren har haft stängt. Schemalägg 
befintlig personal så att förskolan kan ha öppet även under sommarsäsong samt ta in resurser via 
kommunens sommarjobb för unga. 

Tilläggsförslag:
Visar det sig att antal fritidshemsbarn som är i behov av omsorg är för få för att ha personal bunden 
till verksamheten kan kommunen anordna ett sommarfrita. En slags daglägerverksamhet som 
erbjuds barn mellan årskurs F-6 som bedrivs av säsongsanställd fritidspedagog. Detta vardagar 
under den tid då fritidshem har stängt. Även sommargästande barn i samma ålder kan erbjudas 
delta. Passande avgift för dagläger tas ut ex. 200 kr/dag/barn. Tider för dagläger mellan ca kl 9-15 
och deltagarna erbjuds lunch tillagad på Stenbrinken. Samma personal kan även ta hand om 
fritidshemsbarnen innan och efter daglägertiderna. Elever på Sankt Anna skola kan erbjudas 
reducerat pris. Barn i behov av fritidshem under perioden erbjuds daglägret utan kostnad alternativt 
ytterligare reducerat pris. Anställd säsongspersonal ansvarar för planering av verksamheten med 
tillgång till skolans alla grönområden, inomhuslokal samt bad vid Kalvholm.  

Daglägerverksamhet gynnar även turismnäringen om sommargästande barn erbjuds att delta (måste 
då förstås marknadsföras). Barnaktiviteter saknas så gott som helt i S:t Anna idag. På detta sätt kan 
näridrottsplatsen ytterligare utnyttjas, samt skolans lokaler. Skolan blir även på detta sätt 
marknadsförd, och verksamheten kan locka fler barnfamiljer att flytta till Sankt Anna.

Tidsplan: Sommarförskola och fritidshem kan erbjudas från och med sommaren 2015
                Sommarfrita/dagläger pilotförsök sommaren 2015 (1 vecka)
                Sommarfrita/dagläger under fritidshemmet stängningsperiod (4 veckor) sommaren 2016

Gruppen väljer att inte räkna på vad förskolans och fritidshemmets öppethållande under de 4 
veckorna skulle kosta kommunen, eftersom kommunen redan har dessa uppgifter. 

Exempel på tillkommen intäkt via daglägerverksamhet – sommarfrita: 
Exemplet är räknat på 10 deltagande barn (varav 3 gästande, 5 sommarlovsbarn och 2 barn i behov 
av fritidshem, under 1 veckas period mån-fre 9-15.
3x 200 kr x 5 dagar= 3.000 kr / 5 dagar + 5x 130 kr x 5 dagar= 3.250 kr/ 5 dagar + 2x 0 kr x 5 
dagar= 0 kr/ 5 dagar. Total intäkt: 6.250 / vecka.

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling:  Något/ Mycket/ Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen:  Liten/ Medel / Krävande


