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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:
Skarpnäck SDF
Epost:
lotta.zetterqvist@edu.stockholm.se

Kontaktperson:
Lotta Zetterqvist
Telefon:
08-50815795

Ansökan
Information om verksamheten
A. Ansökan gäller:
☒ Befintlig introduktionsförskola
☐ Ny introduktionsförskola
B. Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska
introduktionsförskolans verksamhet förläggas?
Fallvindsgatan 3 på Skarpnäcksfältet
C. Beskriv kortfattat verksamheten
Verksamheten har formen av en öppen förskoleverksamhet. Introduktionsförskolan har ett
tydligt språkutvecklande arbetssätt. De vuxna kan öva svenska direkt i aktiviteter
tillsammans med sina barn, men även genom samtal och aktiviteter tillsammans med de
andra besökarna. Besökarna ska kunna få hjälp med att ansöka om plats till förskola, samt
få information om förskolans verksamhet. Introduktionsförskolan blir på så sätt en sluss in
till ordinarie verksamhet.
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Besökarantalet på introduktionsförskolans öppna verksamhet, ökar varje vecka, vilket visar
på att det finns ett behov av fortsatt verksamhet.
Samverkan med andra nära verksamheter har funnits från start. Stadsdelens öppna
förskola, STIS, BVC, föreningar, Integration Skarpnäck (samhällsvägledning), socialtjänst,
Svenska kyrkan, Skarpnäcks folkhögskola, förskola. Att hitta samverkanspartners som
gynnar målgruppen är en del av uppdraget.
De familjer som verksamheten fångat upp har inte sina barn i förskolan av följande
anledningar:
 Föräldraledig med äldre syskon hemma eller på förskola
 Nyinflyttad i stadsdelen, genom anvisningsplats till SHIS boende
 Hemmavarande förälder med arbetande andra förälder (med PUT eller arbetsvisum)
 Utlandsfödd föräldraledig/hemmavarande förälder som flyttat hit genom anknytning
 Nyanländ familj med skyddad boende
D. Beskriv förväntade effekter av verksamheten
En mötesplats och guidning in i förskolans värld. De vuxna får möjlighet att öva svenska i
väntan på annan aktivitet, för att på så sätt lättare och snabbare ta sig vidare in i studier
(SFI) eller jobb, för att i slutändan förhoppningsvis nå egen försörjning.
Utveckla samarbetet med SFI för att kunna erbjuda SFI-undervisning i verksamheten.
Ett samarbete med den kommunala öppna förskolan i stadsdelen har redan etablerats.
Målet är att de båda öppna förskolorna kan samarbeta och stödja varandra och på så vis
vara en viktig funktion i att bryta utanförskap och på sikt bli en brygga in till ordinarie
förskoleverksamhet.
En annan effekt av verksamheten är att stärka föräldraskapet i Sverige.
Introduktionsförskolan har stora möjligheter att lägga en grund för integration i praktiken,
genom att skapa tillit och förtroende för samhällets olika insatser, där förskola är en viktig
del.
Belopp, avser kostnader för 2020
E. Totalt belopp för ansökan:

1 100 tkr

F. Varav lokalkostnader:

300 tkr

G. Varav personalkostnader:

600 tkr

H. Varav verksamhetskostnader:

200 tkr

Eventuella övriga upplysningar

