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Hej vårdnadshavare på förskolan Skogsåsen
Jag har fått många mejl från er vårdnadshavare på Skogsåsens förskola angående
den planerade flytten av verksamheten till förskolan Hasselbacken. Då era mejl i
många delar omfattar samma typ av frågor och flera är formulerade på samma sätt
väljer jag att svara er gemensamt.
Ni undrar inledningsvis över hur pedagogerna ställer sig till förändringen och menar
att de motsätter sig förändringen.
Skogsåsens förskola har idag en grundbemanning om sex medarbetare samt två
medarbetare kopplat till verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd.
Medarbetarna har samtliga haft individuella samtal med rektor angående flytten till
Hasselbacken. Ingen av medarbetarna har hittills indikerat till rektor att de motsätter
sig beslutet. Rektor ansvarar för att fortsatt och kontinuerligt planera in möten med
samtliga medarbetare för att tillsammans planera flytten samt verksamheten på ett
bra sätt till den nya förskolan. Risk- och konsekvensanalyser samt
barnkonsekvensanalyser ska genomföras tillsammans med medarbetare och utgöra
underlag för en trygg och väl planerad flytt för både barn och pedagoger.
Vidare lyfter ni forskning om i vilka sammanhang barn utvecklas och lär på bästa
sätt.
Vi är helt överens avseende den frågan. Det finns dock väldigt få studier som belyser
förutsättningarna för barns utveckling och lärande i relation till just storleken på
förskolans lokaler. Sveriges kommuner och regioner har gjort en studie med fokus på
skollokaler som anses vara större, dvs har fler än 400 elever. Liknande studier har
dock inte gjorts för förskolelokaler. Befintlig forskning visar att storleken på lokaler
kan ha vissa organisatoriska vinster, som påverkar undervisningens kvalitet, trygghet
och resursnyttjande. En större personalstyrka är mindre sårbar vid sjukdom och
annan frånvaro samt möjliggör flexibilitet i öppettider och in house-lösningar.
Forskning visar även att vistelse i små grupper är gynnsamt för barns utveckling,
detta i kombination med utbildade pedagoger och en reflekterande lärkultur.
Stockholms stad har i sina mål tagit fasta på forskningen och har som mål att ha 33%
legitimerade förskollärare, med minst en förskollärare per barngrupp. Det vill säga de
förutsättningar som anges för att säkerställa undervisning enligt skollag. Forskning
avseende vistelse i mindre grupper samt stadens mål avseende förskollärare är
vägledande för våra förskolor oavsett antal avdelningar på förskolan.
Undervisning och omsorg i våra förskolor organiseras alltså utifrån den
grundläggande premissen att små grupper gynnar barnens möjligheter att utvecklas
och lära. Detta görs via grupper i gruppen, samt genom medveten planering och
utvärdering i syfte att ge barnen så många tillfällen som möjligt i trygga, mindre

sammanhang. Detta gäller samtliga förskolor i stadsdelsområdet oaktat antal
avdelningar. Större förskolor utformas så att lokalerna möjliggör känslan av den lilla
förskolan i den stora.
Ni har också frågor över på vilka grunder förvaltningen planerat för byggnationen av
förskolan Hasselbacken.
Först vill jag förtydliga att förskolan Hasselbacken ersätter förskolan Mellanberget om
nio avdelningar samt förskolan Solbacken om två olika byggnader med totalt nio
avdelningar. Förskolan Solbacken låg på samma tomt som Hasselbacken idag finns
på. Jag vill också förtydliga att byggnationen av en ny förskola är en lång process där
förskolan projekteras och planeras tidigt, ibland så tidigt som 6-8 år innan förskolan
öppnar. Då Hasselbacken planerades fanns inga signaler på det kraftigt minskade
barnantal vi ser idag.
Befolkningsprognosen som görs i Stockholms stad kommer från företaget Sweco, det
är inte stadsdelsförvaltningen själva som gör prognosen. Prognosen uppdateras och
justeras en gång per år utifrån olika demografiska parametrar som exempelvis
barnafödande samt in- och utflyttning. Befolkningsprognosen för 2020 visade en
oväntad befolkningsförändring och den senaste justeringen av prognosen visar att
den förväntande mängden barn i förskoleålder de närmaste åren kommer att sjunka
betydligt mer än vad som tidigare prognostiserats. Detta förklaras av förändrade
flyttmönster i Stockholm som troligen har kopplingar till pandemin. I och med detta
har Hägersten-Älvsjö ett stort överskott av lokaler för förskola som
stadsdelsförvaltningen inte kunnat förutse utifrån befintliga befolkningsprognoser.
Konsekvensen av detta blir att förvaltningen behöver anpassa lokalbeståndet för att
motsvara efterfrågan och använda resurser ändamålsenligt för våra verksamheter.
Lokalplanering pågår kontinuerligt och förvaltningen ser löpande över behovet av
lokaler utifrån tillgång till förskoleplatser och efterfrågan samt utifrån funktionalitet.
Befolkningsprognosen samt vår egen förskolekö är viktiga underlag för planering
både kort- och långsiktigt. I arbetet tas utöver befolkningsprognosen även hänsyn till
lokalernas lämplighet för undervisning, tillgång till gård, underhållsbehov, tillgång till
väl rustat kök samt var vi geografiskt har ett överskott av förskoleplatser.
Ni undrar även över varför förvaltningen inte undersökt möjligheten att hyra ut till en
privat aktör.
De lokaler som förskoleavdelningen ska använda behöver hålla en hög standard för
att motsvara de krav som ställs på våra verksamheter för att kunna erbjuda
undervisning med kvalitet. Vi behöver därför prioritera förskolor med de bästa
förutsättningarna för undervisning då vi i nuläget har för många lokaler. Vidare har
Kommunfullmäktige beslutat att stadsdelsförvaltningarna i staden inte får äga
fastigheter eller lokaler. Samtliga lokaler som förvaltningen hyr ägs därför av
antingen fastighetskontoret, SISAB eller en privat aktör. Förvaltningen har av den
orsaken inte möjlighet att hyra ut lokaler som inte nyttjas.
Förskolan Hasselbacken är en ny och väl planerad förskola för undervisning både
inomhus och utomhus med förutsättningar att motsvara de miljömässiga krav som

ställs på våra verksamheter. Av de orsakerna har det alltså inte varit aktuellt att inte
nyttja förskolan Hasselbacken.
Slutligen har några av er frågor om kö-läget till förskolorna i närområdet och
reflekterat över kö-systemet.
Som vårdnadshavare i Stockholms stad har man möjlighet att göra fem val av
förskola då man ställer sig i kö för förskola. Dessa kan rangordnas från 1-5. Då man
erbjudits och fått plats i förskola kvarstår man på de val som man eventuellt har gett
en högre rangordning än den förskola man erbjudits plats på. Den kö ni ser anger
inte hur de som valt den aktuella förskolan har rangordnat sina val, dvs om det är ett
första-handsval eller om det är ett femtehandsval eller om det är familjer som redan
har plats i förskola. Det kan även finnas barn i köerna som inte är aktuella för
erbjudande för tillfället därför att de exempelvis bor i en annan kommun och därför
inte har rätt till plats.
Detta sammantaget gör att det kan vara svårt som vårdnadshavare att få en
rättvisande bild av kö-läget till en specifik förskola. Vill man veta mer om kö- och
placeringsregler kan man kontakta stadens kontaktcenter förskola för mer
information. forskola@stockholm.se 08-508 11 550
Avslutningsvis vill jag också säga att det är så positivt att höra hur nöjda ni är med
verksamheten som rektor Anna Lindmark och pedagogerna på avdelningarna Tigern
och Björnen bedriver. Jag vill gärna tro att den nöjdheten i första hand bygger på
pedagogernas bemötande och kompetens samt undervisningen de bedriver snarare
än lokalerna de befinner sig i.
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