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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola
2015/16
Synpunkter inom område Örnäset (sid 59-61 Remissunderlag) från
föräldrar vid Skurholmens förskola
I remissunderlaget presenterades ett förslag till beslut som innebär att
förskoleverksamheten på Skurholmens förskola överförs till en större
förskoleverksamhet på Berget alternativt Haga/Knöppelåsen.
Vi föräldrar vill i detta remissvar visa på vikten av att behålla små
förskolor, som alternativ till de stora förskolorna i remissunderlaget.
Den mindre förskolan ger trygghet
Vi föräldrar till barnen på Skurholmens förskola har valt förskolan med
anledning av att den är mindre och att vi vill ge våra barn den trygghet
som det innebär att vistas i en mindre miljö under förskoleåldern. Vi
har erfarenheter av andra förskolor i varierande storlek och många
familjer har bytt från större förskolor till Skurholmens förskola.
Familjerna berättar om den positiva upplevelsen att komma till en
mindre förskola: Personal som tar emot barnet på morgonen och har tid
att prata med föräldrarna vid lämning. Personal som känner till hur
barnets dag har varit och som alltid har något att berätta, stort eller litet
som barnet har upplevt under dagen.
Röster från föräldrarna om den mindre förskolan:
”Alla barn blir sedda här.” ”Personalen vet vem alla föräldrar/mor-och farföräldrar
till barnen är.” ”Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn på förskolan.” ”På en
större förskola riskerar tystlåtna barn hamna i skymundan för barn som har lättare att
höras och ta plats.”
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Inkluderad miljö för barn med språksvårigheter
På Skurholmens förskola finns idag två avdelningar, Grenen och
Kvisten. På förskolan finns även en inkluderad lärmiljö för barn med
språksvårigheter. Språkverksamheten har i utredningar fått mycket
goda omdömen och är under utredning för att föreslås bli en
modellförskola för barn med språksvårigheter. Barnen inom
språkverksamheten på Kvisten är inkluderade under dagen med alla
barn på Skurholmens förskola. Syftet är att utveckla barnens förmåga
till samspel med andra barn och att kunna utveckla betydelsefulla
relationer. Detta sker i lek och vardagliga aktiviteter. En fördel med en
liten förskola, som Skurholmens förskola i detta fall, innebär att dessa
barn kan vara del av hela förskolan och ändå vistas i en liten trygg
miljö. Barnen på Grenen ges samtidigt möjlighet att utveckla acceptans
och förståelse för olikheter.
Nöjd-kund-mätningar
I de årliga Nöjd-kund-mätningarna som genomförs på Skurholmens
förskola uppnås alltid toppresultat. Hela 95% av föräldrarna känner sig
helt trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Föräldrarnas ord från
Nöjd-kund-mätningen 2015:
”En fantastisk förskola med underbar personal! Vi uppskattar att det är öppna dörrar
mellan Grenen och Kvisten så att alla barn kan vara tillsammans och lära av varandra
samt att all fantastisk personal är till för alla barn. Finns ingen bättre förskola för vårt
barn och vi känner oss så trygga som föräldrar när vi är på jobbet!”
“Vi är jätte nöjda, ett fantastiskt arbete med barnen, utfört av duktiga pedagoger!”
”Förskolans personal är alltid trevliga och tillmöteskommande. Tycker att de är
mycket pedagogiska och professionella i sitt bemötande med barn och förälder.”
”Supernöjd efter 3 barn och 9 år på samma dagis!”
”Helt perfekt förskola som uppfyller vårt barns behov till punkt och pricka. Tack
personalen.”
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Måltidssituationen i förskolan enligt remissunderlaget Framtidens skola
Barn på förskola bör få lugn och ro även i matsituationen och inte
hänvisas till att äta i stora matsalsmiljöer med lunchbuffé som
remissunderlaget föreslår. Detta borde gälla oavsett om förskolan är
stor eller liten. På sidan 28 i remissunderlaget står det: ”I framtidens
skola utgår vi från ett hälsofrämjande perspektiv d.v.s med
friskfaktorer i fokus.” Att små förskolebarn plockar mat ur en
lunchbuffé kan inte vara att fokusera på friskfaktorer med hänsyn till
smittspridning.
Brister i underlaget till Framtidens skola
Vi anser att det är svårt att ta ställning till remissunderlaget då det är
bristfälligt på flera punkter samt att det innehåller rena felaktigheter.
De felaktigheter som finns i remissunderlaget är att Stubbens förskola
omnämns som en av verksamheterna som ska flyttas. Sedan hösten
2012 tillbaka finns ingen verksamhet på Stubben, lokalerna används
endast som evakueringsförskola i det fall en förskola på
Örnäset/Hertsön behöver renoveras. Detta innebär att det är rent
felaktigt att skriva i underlaget att verksamheten skall flyttas.
Bristfälligheten handlar främst om osäkerheten i skolsituationen i
området. Tallkronanskolan beräknas stå klar 2017/18. Därefter anges i
förslaget att Berget (2017/18) och Haga/Knöppelåsen (2018/19)
anpassas/byggs om/till två stora förskolor. När är planen att dessa
byggnationer ska börja? Rimligtvis borde skolbarnen flytta ut från
dessa lokaler först, vilket förutsätter att större delen av
Furuparksskolans befintliga elever i F-3 väljer att gå över till
Tallkronanskolan, så att Berget och Knöppelåsen frigörs. I dagsläget
finns det ingen plan för om/hur/när detta skall ske enligt rektorerna på
Furuparksskolan. Dessutom vet man inte heller om Svartöstadsskolans
elever väljer Furuparksskolan istället för Örnässkolan. Det skulle
innebära att Furuparksskolans enskilda huvudbyggnad inte rymmer
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sina elever utan trots allt måste nyttja Berget och Knöppelåsen igen.
Har dessa lokaler då byggts om till förskolor står Furuparksskolan åter
igen inför en trångboddhet, precis som det var 2012. Furuparksskolan
anges i alla undersökningar som mönsterskolan för kommunens
skolverksamhet med sitt stora elevantal och goda rykte. Det nya
förslaget innebär att man river sönder en fungerande skola och bygger
om lokalerna till stora förskolor, medan man i samma andetag lägger
ned fungerande och omtycka små förskolor i området.
Vårt förslag
När det gäller de små förskolorna i området så vill vi föräldrar lyfta
fram vikten av att kunna välja en mindre förskola till sitt barn. Vi anser
att Skurholmens förskola bör behållas i sin nuvarande form, med två
avdelningar och inkluderad miljö för barn med språksvårigheter.
Förskolans lokaler är lämpliga för verksamheten och Skurholmens
förskola kan således vara kvar i nuvarande lokaler. Personalen trivs och
barnen med sina föräldrar kan inte tänka sig en bättre förskola.
De tomma lokalerna på samma gård, som tidigare inrymde Stubbens
förskola, skulle kunna nyttjas permanent till att inrymma en till liten
förskola med två avdelningar och vissa kostnader kan då delas mellan
Skurholmens förskola och denna enhet.
Med hänvisning till sidan 11 i remissunderlaget om BUN:s
Lokalstrategi: ”förskolor med en eller två avdelningar, bör enbart finnas
där särskilda skäl föreligger”. Ett särskilt skäl för Skurholmens förskola
är den inkluderade språkverksamheten, som gör att vi ber er ta hänsyn
till våra synpunkter och behålla Skurholmens förskola som den är idag.
Kontaktperson
Namn: Maria Åberg Andersson
Kontaktuppgifter
E-post: maria@meramedia.se
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