
1.4 Utveckla S:t Anna 2015-2020
Arbetsgrupp: Förskola. Aktuell fråga/förslag/vision: Begränsa nuvarande förskoleverksamhet 
angående barnantal för att förhöja kvalitet, samt se över befintlig lokal för verksamheten.

Frågan föreslås att genomföras på nedanstående sätt: 
I nuvarande förskola i Sankt Anna bör man sätta ett tak för barnantal, eftersom både lokaler och 
personal idag nyttjas till bristningsgränsen. Det handlar om att för framtida nya barnfamiljer 
utveckla verksamheten till en trivsam miljö för såväl barn och personal. Lokalerna skulle också 
kunna användas på ett mer effektivt sätt.

OBS! Eftersom skolan har ett behov av fler elever är det mycket viktigt att inte (som idag 
förekommer) avvisa förskolebarn pga platsbrist. Denna brist måste lösas på plats eller genom 
ytterligare förskola, se separat förslag.

Gruppen föreslår följande åtgärder för att förbättra verksamheten:- Vagnstall/tak för barnvagnar på gården där barn kan sova utomhus i sina vagnar. Finns inget 
idag. Vagnar förvaras inomhus i den redan trånga hallen. Dessutom skulle man även då lösa 
problemet med det trånga sovutrymmet inne på förskolan, då fler barn kunde sova i sina 
vagnar utomhus (uppgift enligt personal).- Bygga om för personaltoalett och personalrum. Idag har personalen ingen egen toalett i 
anslutning till förskolan, ett måste för en trivsam arbetsplats. Förslag på tillbyggnation av 
personalrum/vilorum i samma byggnad som förskola för all personal i skola, förskola och 
fritidshem för att förbättra kommunikation mellan de olika enheterna. Utrymme finns 
eventuellt att återvinna i samma plan som förskola bredvid/bakom slöjdsal.- Erbjuda samarbete gällande utomhuspedagogik för förskolor i Söderköpings kommun. 
Kommunens brist på förskoleplatser inne i stan kan lösas med dagar då man skjutsar ut barn 
från förskolor inne i Söderköping till landsbygden för utomhuspedagogik. Sankt Anna 
förskola kan då erbjuda personal, lokaler och mat från Stenbrinken. Om ”Gula huset” åter 
tas i bruk som fritidsgård enligt separat förslag, kan man även utnyttja detta utrymme.

Tidsplan:
Vagnstall bör byggas snarast möjligt.
Ombyggnation för personaltoalett och personalrum under 2015/2016
Utomhuspedagogiskt samarbete från och med våren/sommaren 2015

Kostnader/ ekonomi: Vagnstall på gården ca 5.000 kr i materialkostnad
Ombyggnation av befintliga lokaler för personalrum och personaltoalett 
– ingen kostnadskalkyl gjord.

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


