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Ansökan om medel för introduktionsförskola
Nämnderna kan ansöka om medel för befintliga introduktionsförskolor, men även för start
av ny introduktionsförskola. Kommunstyrelsen kommer att prioritera ansökningar från
befintliga introduktionsförskolor i stadsdelsnämndsområden med lägst inskrivningsgrad i
förskoleverksamhet.
Ansökt belopp ska avse kostnader för 2020 vilket innebär att budgetjustering enbart ges för
2020. Ansökan ska vara fullständigt ifylld.
Kontaktperson:
Martin Hofmeijer, stadsledningskontoret, martin.hofmeijer@stockholm.se
Sökande
Nämnd:
Hägersten-Liljeholmen sdf
Epost:
Katarina.oden-ryhede@stockholm.se

Kontaktperson:
Katarina Odén Ryhede
Telefon:
08 508 23 044

Ansökan
Information om verksamheten
A. Ansökan gäller:
☒ Befintlig introduktionsförskola
☐ Ny introduktionsförskola
B. Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska
introduktionsförskolans verksamhet förläggas?
Verksamheten är integrerad i förskolan Ellen Fries i Fruängen.
C. Beskriv kortfattat verksamheten
Verksamheten fungerar som en introduktion och sluss till reguljär förskoleverksamhet
som samtidigt stärker familjernas möjligheter till etablering i samhället.
Kunskap i svenska för föräldrar och pedagogisk verksamhet för barnen är i fokus.
Verksamheten är avgiftsfri och utformas som en kombination av förskola, öppen förskola
och gruppverksamhet för föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år.
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Introduktionsförskolan samarbetar med SHIS bovärdar och förvaltningens
samhällsvägledare i form av uppsökande verksamhet på SHIS boende Bjällerkransen.

D. Beskriv förväntade effekter av verksamheten
Familjernas möjligheter till etablering i samhället ökar genom information om olika
samhällsfunktioner
Andelen inskrivna barn i förskola i gruppen nyanlända familjer med barn i åldern 0-6 år ökar
Vårdnadshavares möjligheter till sysselsättning och etablering i samhället stärks.
Barnens möjligheter till goda lärande- och utvecklingsmöjligheter stärks
Belopp, avser kostnader för 2020
E. Totalt belopp för ansökan:

1 200 000 kr

F. Varav lokalkostnader:

Klicka här för att ange text.

G. Varav personalkostnader:

1 000 000 kr

H. Varav verksamhetskostnader:

200 000 kr

Eventuella övriga upplysningar
Personalkostnaderna omfattar en förskollärare och en barnskötare baserat på en grundlön
på 45 000 kr respektive 28 000 kr i 12 månader.
Verksamhetskostnaderna avser material och förbrukningsinventarier samt
övriga lokalkostnader.
Hägersten-Liljeholmen är ett av de stadsdelsområden i Stockholms stad som har haft störst
inflyttning av nyanlända. I maj 2020 färdigställs ett boende omfattandes 60 lägenheter vikta
för nyanlända barnfamiljer i stadsdelsområdet varför behovet av introduktionsförskola
förväntas öka.
I januari inleds samarbete med SFI vilket omfattar SFI-undervisning på
introduktionsförskolan 2 tillfällen i veckan 3 timmar per tillfälle.

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör

Datum
2019-12-02

