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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 23 februari 2017
Syftet med Kommunsnabben är att kort efter sammanträdet ge koncentrerad information om ett
urval beslut som är av allmänt intresse. Det kompletta protokollet, inkl. eventuella reservationer
med mera, läggs in på kommunens webbplats inom cirka en vecka efter sammanträdet.
Samtliga handlingar till sammanträdet återfinns på kommunens webbplats under
www.jarfalla.se/handlingar.

Beslut
Ny konceptförskola banar väg för upp till 36 nya förskolor till 2025
Järfälla kommuns nya konceptförskola ligger till grund för kommande förskolor och förenklar samt snabbar på processen i samarbetet med byggbolag och förkortar byggtiden,
vilket gör att kostnaderna hålls nere. Konceptförskolan bygger på Skolverkets nya rekommendationer om max 12 barn/grupp för yngre barn och max 15 barn/grupp för äldre
barn. Varje förskola ges ett tema som stöd för verksamheten och gestaltningen av miljön
inomhus och utomhus.
Omsorg på obekväm arbetstid fortsätter
Nämnden beslutar att nuvarande modell för omsorg på obekväm arbetstid fortsätter att
gälla från och med 2018. Omsorg på obekväm arbetstid ska göras mer tillgängligt för
vårdnadshavare genom information och generösare regelverk. Förvaltningen får i
uppdrag att utreda hur omsorg på obekväm arbetstid i framtiden skulle kunna bedrivas på
en förskoleavdelning i kommunen samt hur mycket en sådan verksamhet skulle kosta.
Järfälla kommun tar över drift av Råsten förskola
Nämnden beslutar att kommunen 1 augusti tar över driften för Råsten förskola i Viksjö
förutsatt att överenskommelse om hyresavtal mellan hyresvärden och Järfälla kommun
uppnås. Råsten förskola drivs idag av Pysslingen förskolor.

Rapporter
Lyckad NT-satsning
Nämnden godkänner rapport efter avslutad satsning i Naturvetenskap och teknik som
pågått under 2013-2016. Satsningen har inneburit ett ökat fokus på ämnena vid skolorna.
Handledarutbildningen för NT-utvecklarna har möjliggjort inspiration och ämneskunskap
för deltagarna i de kommunala nätverken. Den kompetens och inspirationsbas som finns
idag är en god grund att bygga vidare på.
Positiva signaler i Måluppfyllelse- och analysrapport
Nämnden godkänner rapporten. Elever och föräldrar är allmänt mycket nöjda med Järfällas verksamheter. Man känner en hög grad av trygghet och har förtroende för personalen.
Meritvärdet för kommunens elever fortsätter att öka och där placerar sig Järfälla på plats
36 bland Sveriges kommuner, utmaningen är att få alla elever att nå kunskapskraven i alla
ämnen. När det handlar om inflytande och delaktighet ger elever och föräldrar liknande
omdömen – man är generellt sett nöjd med den nuvarande situationen.
Ytterligare information lämnas av Nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

