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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola
2015/156
Synpunkter som kommer in bifogas beslutsunderlaget som överlämnas
till Barn- och utbildningsnämnden 21 januari 2016. Beslut om
Framtidens skola fattas i Barn- och utbildningsnämnden 22 februari
2016.
Intressentens synpunkter
Formulera er kortfattat och konkret, max fyra A4-sidor.
Hänvisa till delprojektrapport, sidnummer och rubrik angående
eventuella synpunkter på remissunderlaget.
Synpunkterna skall vara inskickade till
framtidensskola@skol.lulea.se
senast 20 januari 2016 kl. 08:00.
Ange ”Remissvar Framtidens skola” i ämnesraden.
Synpunkterna överlämnas direkt till Barn- och utbildningsnämndens
ledamöter.
Börja skriv här:

Samlade synpunkter från föräldrar genom föräldrasamverkan på
Lövskatans förskola i Luleå
Alternativet att välja förskola efter önskemål och närhet försvinner.
Förskola försvinner från ett bostadsområde som dessutom växer.
Bostäder byggs. Valet borde finnas att välja en större eller en mindre
förskola utifrån varje barn och familjers önskemål och behov. Barn kan
bli mer osynliga på en större enhet.
Sen är ju miljö och hälsofrågan viktig. Finns ingen förskola i närheten
måste man ta bilen i större utsträckning. Trafiken kring dessa större
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enheter ökar. Trafiken ökar i vissa bostadsområden och risken för
olyckor ökar.
Risken finns att detta även kommer gynna de privata förskola.
Föräldrar är aktiva och vill göra val av förskola och även skola utifrån
sina önskemål. De besöker verksamheter för att kunna välja var man
vill ha sitt barn.
En oro finns över hela planen, både när det gäller förskola och skolor.
Själva flytten kan påverka både barn och personalen i negativ
bemärkelse. Det kan leda till att människor mår dåligt. De psykosociala
aspekten bör tas i beaktande.

”En förskola med två avdelningar är mer sårbar än en förskola med
många avdelningar”
Det är argument som lyfts fram som en anledning till nedläggning av
små förskolor. Problemet är bristen på vikarier. Finns det vikarier att
tillgå då någon är sjuk är inte en liten förskola mer sårbar än en stor.
Men att lägga ner de små förskolorna löser inte problemet med
vikariebristen. Det kommer fortfarande vara en brist även på de stora
förskolorna. Det innebär att där får personalen pussla och flytta runt
barn till olika avdelningar inom förskolan. Vilket medför större
barngrupper och större arbetsbelastning. Både för barnen och
pedagogerna. Det innebär också att det blir svårare för pedagogerna att
se alla barn i barngruppen. Att hinna tillgodose varje individs specifika
behov. Dessutom känner inte alla pedagoger och barn varandra på en
stor förskola. Man har inte byggt upp en kontakt och relation med alla
barn. Utan den omsorgen blir mer koncentrerad till barnen på den egna
avdelningen. På en liten förskola hinner pedagogerna skapa en
överskridande kontakt med barnen.
När jag valde Lövskatan som förskola för min son så var det just för att
det var en liten förskola med bara två avdelningar. Lövskatan är ett
område som växer och en förskola borde vara en självklarhet. Det är en
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förskola som funnits där länge och är en del av stadsdelen. I
miljösynpunkt så skulle det även skapa mer bilkörning om förskolan
lades ner. Det ska finnas en valmöjlighet att välja om jag som förälder
vill att mitt barn ska gå i en liten eller stor förskola. Jag känner mitt barn
bäst och vet vad som är bra för just hen.
//Förälder på Lövskatans förskola
Kontaktperson
Namn:
Fredrika Johansson
Kontaktuppgifter
E-post:
fredrikaj@gmail.com
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