
1.5 Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Förskola
Aktuell fråga/förslag/vision: Utöka lokaler för förskolan Sjöbusarna

Förskolan Sjöbusarna har fler barn än på många år, vilket är positivt och nödvändigt för att fylla  
S:t Anna skola med elever. Redan idag är det dock platsbrist på förskolan, trots att man utökat med  
ytterligare yta sommaren 2014 genom avdelningen Svanen. Man saknar den paviljong som tidigare  
fanns på utegården, och som kunde nyttjas i verksamheten. Flera familjer har också valt att sätta  
sina barn på annan förskola då de upplevt att förskolan har en alldeles för liten yta inomhus. Detta  
är förstås mycket negativt för utvecklingen, då dessa barn troligen också väljer skola på annan 
plats, i anslutning till sin förskola.

Frågan föreslås att genomföras på följande sätt:

Förskolan Sjöbusarna, med avdelningarna Sälen och Svanen, måste få yta anpassad efter antal  
barn och med plats för en utökning dessutom. Det finns redan lämpliga lokaler för detta i direkt  
anslutning till den befintliga förskolan, och dessa lokaler står dessutom helt oanvända och i fullt  
brukbart skick. Vi föreslår därför att man delvis eller till fullo nyttjar det sk Gula Huset som 
förskoleavdelning för de lite äldre barnen, alternativt för vissa av aktiviteterna under dagen. Som 
komplement, vid ytterligare barntillströmning, kan man också placera en paviljong/modul på  
utegården, precis som tidigare.

Med tanke på den lokalbrist som råder inom kommunen för just förskolebarn så är det orimligt att  
inte nyttja den yta som står redo. Lokalen skulle dessutom kunna fylla ett akut behov inom 
kommunen – förskolebarn från staden skulle kunna placeras här enligt det förslag kring  
”förskolebuss” som diskuterats inom Barn- och Utbildningsnämnden.

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

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 
□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


