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Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2016/151
Ändrat åtagande gällande öppna förskolan i Jakobsberg
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ändring av det utökade åtagandet
gällande öppna förskolan i Jakobsberg

Ärendet i korthet

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar
om ett borttagande av det utökade åtagandet för Jakobsbergs öppna förskola och att
verksamheten även där riktas till hemmavarande barn som inte är inskrivna i förskola
eller pedagogisk verksamhet.
Handlingar

1

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-20

Bakgrund

Enligt skollagen 25 kapitlet, 3§ får en kommun anordna öppen förskola som
komplement till förskola och pedagogisk omsorg och rikta sig mot de barn som inte
är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. Öppna förskolan ses som annan
pedagogisk verksamhet. De öppna förskolorna ska erbjuda barn en pedagogisk
verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de
vuxna ges möjlighet till social gemenskap.
I Järfälla finns öppna förskolor i tre av kommunens fyra kommundelar, Barkarby,
Jakobsberg och Kallhäll. Utgångspunkten är att öppna förskolan är ett komplement
till förskola och pedagogisk omsorg och alltså riktat mot de barn som inte är
inskrivna i varken förskola eller pedagogisk omsorg. Vid nämndsammanträdet den
29 september 2010 (Dnr Bun 2010/255) fattades ett beslut om att utöka åtagandet
gällande öppna förskolan i Jakobsberg. Det bör kopplas samman med beslut som är
taget tidigare, om vistelsetid för föräldralediga barn i förskolan där de allmänna
bestämmelserna i skollagen 8 kapitlet 6§ anger att barn till föräldralediga ska
erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, vilket
också följdes i Järfälla. I samband med budget 2013 ändrades ambitionsnivån
gällande barn till föräldralediga, som från 1 januari 2013 möjliggjorde en vistelsetid
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om totalt 30 timmar per vecka, vilket i sin tur ändrat förutsättningar och behov för
öppna förskolans utökade åtagande.
Det utökande åtagandet gällande öppna förskolan i Jakobsberg innebär i dagsläget att
det periodvis måste ske en begränsning av antalet besökare på grund av utrymmet i
lokalen. Det är fortfarande många barn som har plats i förskolan eller i pedagogisk
omsorg som kommer till öppna förskolan tillsammans med sina vårdnadshavare på
tid när de inte är i sin vanliga verksamhet. Ett annat problem som anges av dem som
arbetar i öppna förskolan är att det händer att vårdnadshavare som är hemma med
sjukt barn, besöker öppna förskolan när barnet börjar tillfriskna. De vill pröva om
barnet är redo för lek på förskolan. Många föräldrar behöver stöd i sin föräldraroll
och när besöksantalet ökar tappar man de familjer som behöver extra stöd.
Personalen får mindre tid till samtal.
Barnkonsekvensanalys

Barnen som berörs är de barn som redan har en inskriven plats i förskola eller
pedagogisk omsorg där uppdraget är att de får ta del av en pedagogisk verksamhet
och möta andrar barn i en social gemenskap. De barn som inte är inskrivna får i och
med detta en större möjlighet att nyttja öppna förskolan.
Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar
om ett borttagande av det utökade åtagandet för Jakobsbergs öppna förskola och att
verksamheten även där riktas till hemmavarande barn som inte är inskrivna i förskola
eller pedagogisk verksamhet.
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