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Inkludera introduktionsförskolan i öppna
förskolan
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner att introduktionsförskolan i Husby
inkluderas i öppna förskolan i Husby, Edvard Griegsgången 12.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att introduktionsförskolan i
Rinkeby inkluderas i öppna förskolan i Rinkeby, Skårbygränd 1.
Sammanfattning
Att inkludera introduktionsförskolan i öppna förskolan innebär
större verksamheter med fler anställda som ökar möjligheterna till
mer riktad verksamhet. Möjligheterna att utveckla ett systematiskt
samarbete med förskolorna ökar. Verksamheterna blir även mindre
sårbara vid sjukdom, semestrar och utbildningar.
Vid en inkludering erbjuds språkträning en timme per dag på de
öppna förskolorna i Rinkeby och Husby av samma förskollärare
som i dagsläget bedriver språkträning på introduktionsförskolorna.
Bakgrund
Idag finns det sammanlagt tre öppna förskolor och två
introduktionsförskolor i stadsdelsområdet. På respektive verksamhet
arbetar två förskollärare. Verksamheterna har öppet alla vardagar.
Öppen förskola är en viktig arena där förvaltningen kan nå framför
allt kvinnor som är hemma med små barn.
Introduktionsförskolan startade i Rinkeby 2016 och 2017 i Husby.
Introduktionsförskolorna är lokaliserade på Gamlebyplan 3 i
Rinkeby och Bergengatan 26 i Husby.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förskoleavdelningen.
Ärendet
På introduktionsförskolorna bedrivs språkundervisning en timme
per dag av förskollärare. Språkträningen knyter an till
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vårdnadshavarnas vardag och är uppskattad av besökarna.
Grupperna är små och språkträningen är ofta en inkörsport till
svenska för invandrare, SFI.
Övrig tid fungerar introduktionsförskolan som öppen förskola; en
mötesplats där vårdnadshavare får möjlighet att skapa nätverk och
barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet tillsammans med sina
vårdnadshavare. Då barnen är i olika åldrar och besökarna inte
deltar regelbundet har det varit svårare att bedriva en planerad
verksamhet för barnen. Antalet besökare på introduktionsförskolan
är lågt, framförallt i Husby, och understiger oftast tio barn och
vuxna per dag.
För att få en mer sammanhållen verksamhet för målgruppen bör
introduktionsförskolans innehåll inkluderas i de öppna förskolornas
verksamhet. Det innebär större verksamheter med fler anställda som
ökar möjligheterna att ha mer riktad verksamhet både för
vårdnadshavare och barn. Möjligheterna att utveckla ett
systematiskt samarbete med förskolorna ökar. Verksamheterna blir
även mindre sårbara vid sjukdom, semestrar och utbildningar. Det
stöd och den service som föräldrarådgivare och medborgarservice
kan ge bli mer tillgänglig då de öppna förskolorna i Rinkeby och
Husby är samlokaliserade i Familjehus.
Vid en inkludering kommer språkträning att erbjudas en timme per
dag på de öppna förskolorna i Rinkeby och Husby av samma
förskollärare som i dagsläget bedriver språkträning på
introduktionsförskolorna. För personalen som idag arbetar på
introduktionsförskolan blir konsekvensen av inkluderingen att de
arbetar i nya lokaler samt ingår i en större personalgrupp.
Personalen ställer sig positiv till möjligheten att få fler kollegor
samt ökade möjligheter för utveckling av den planerade
verksamheten för barnen på öppna förskolan.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att introduktionsförskolan i Husby inkluderas
i öppna förskolan i Husby, Edvard Griegsgången 12, samt att
introduktionsförskolan i Rinkeby inkluderas i öppna förskolan i
Rinkeby, Skårbygränd 1.
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