Framtida skolorganisation förskolor i tätorten
Alingsås
Utveckling av förskoleorganisation i Alingsås tätort utgår ifrån Barn- och
ungdomsnämndens vision för framtida förskole- och skolorganisation om en samlad och
likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med att
utveckla organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i
verksamheten ur ett barn- och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som
förskola och skola står inför.
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet
behöver en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera
i treenheter och mindre grupper. En större förskola ger förbättrade möjligheter till en
personalplanering som ger högre personaltäthet när det är flest barn, samt större möjlighet
till samarbete vid personalfrånvaro. Det ger i sin tur färre nya vuxenkontakter för barnen.
Möjlighet att forma en hållbar organisation utifrån olika yrkeskategorier och
förskollärarbehörighet men också gällande uppdrag för barnhälsa, specialpedagoger och
rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning. Som
en del i att möta framtidens utmaningar behöver en likvärdig utbildning i hela kommunen
säkerställas.

Nuläge och behov
I Alingsås finns idag totalt 20 förskolor belägna i olika geografiska områden i tätorten. Den
minsta är Nolängens förskola med en maxkapacitet på 26 barn och de största är
Stadsskogens, Tegelslagarens och Stockslyckes förskolor som vardera har en
maxkapacitet på 100 barn. Förskolan Brogården är under om- och nybyggnation och
kommer när den står klar i årsskiftet 2021/2022 att kunna ta emot upp till 140 barn och blir
därmed den största förskolan i kommunen. I nuläget finns behovstäckning av antalet
förskoleplatser i tätorten men med en variation mellan olika geografiska områden. I första
hand möter förvaltningen upp förskoleplatser per delområde utifrån närhet till hemmet och
vårdnadshavares behov. Utifrån förtätning av bostäder och därmed ytterligare behov av
förskoleplatser samt omstrukturering för att nyttja förskoleplatser som finns i skollokaler till
skolverksamhet behövs ytterligare förskolebyggnader i tätorten.

Geografiska område
Noltorp
I område Noltorp finns förskolorna Tegelslagaren, Lövhyddan, Nolängen, Nolhaga som
tillsammans har kapacitet för 246 barn med variation på 26 till 100 barn. Den totala
kapaciteten i området kommer att minskas till 206 barn från hösten 2022. Nolhaga
förskolas byggnad är paviljong vars bygglov inte kommer att kunna förlängas till längre än
sommaren 2022. En planerad förskolebyggnad på samma plats som Nolhaga förskola
med kapacitet att ta emot 120 barn är under arbete. Detaljplanen för Nolhaga Allé har varit
ute på granskning och nästa steg är antagande i Kommunfullmäktige. Nybyggnationen av

förskolan i Nolhaga syftar till att täcka behovet för andra förskolor i närområdet och delvis
för de förskolor som ryms i skolbyggnader som behöver utrymmas för att ge plats åt
skolans verksamhet. Det finns ett positivt planbesked (§192 2019.317 SBN) på en tomt för
en ny förskola i Noltorps område. En ny förskola här kan ersätta Lövhyddans och
Nolängens förskolor samt möta en ökande befolkning och generationsväxling i området.

Nolby
I området Nolby finns förskolorna Brogården, Stocken, Bolltorp, Nolby, Östlyckan med
Nattugglan som tillsammans har kapacitet för 310 barn med variation på 40 till 140 barn
från januari 2022 när Brogården förskola är klar. Förskolan Brogården är ombyggd utifrån
antaget Ramprogram för förskola och är kommunens första förskola med lokaler
utformade utifrån treenheter och hemvister för mindre barngrupper. Både inomhus- och
utomhusmiljö utformas så att barnen får möjlighet att vistas i mindre sammanhang vilket
tillsammans med den större förskolans förbättrade förutsättningar för personalplanering
ska ge en ökad kvalitet för barnen. Bygglov för Stockens förskola går ej att förlänga efter
januari 2022 vilket möts upp av att det finns plats på Brogårdens förskola för barnen som
idag går på Stockens förskola. Barn och personal från Brogården har haft en tillfällig
lösning i paviljong på Nolby skola och denna del av paviljong kommer att lämnas från
januari 2022. Nolby förskola har lokaler i anslutning till Nolbyskolan. I Östlyckans förskola
finns verksamheten för obekväm arbetstid. Bolltorps förskola finns i ett område där
ytterligare bostäder kan komma att byggas vilket förvaltningen behöver följa vidare.

Ängabo
I området Ängabo finns förskolorna Herrgården, Stockslycke, Ängabo som tillsammans har
kapacitet för 230 barn med variation på 60 till 100 barn per förskola. Ängabo förskola har
lokaler i anslutning till Ängaboskolan. Herrgårdens förskola byggdes ut 2019 då även en
omfördelning av platser mellan Ängabo förskola och Herrgårdens förskola gjordes.

Lendahl
I området Lendahl finns förskolorna Åkershult, Linden, Musik och har tillsammans
kapacitet för 170 barn med variation på 40 till 70 barn. Musikförskolan har lokaler i
anslutning till Lendahlskolan.

Stadsskogen/Kullingsberg
I området Stadsskogen/Kullingsberg finns förskolorna Älvdansen, Stadsskogen, Ekskogen,
Hasselgatan, Kastanjen som tillsammans har kapacitet för 340 barn med variation på 40
till 100 barn. Det finns en kapacitetsförskjutning inom området för Stadsskogens förskolor.
Trots att det finns kapacitet i förskolorna Älvdansen, Stadsskogen och Ekskogen så har
antalet placerade barn varit lågt sedan år 2019 medan förskolorna Hasselgatan och
Kastanjen har barn enligt kapacitet. De tre större förskolorna i Stadsskogen har kapacitet
att ta emot fler barn än efterfrågan i området. Samtidigt kan kapaciteten av förskoleplatser
komma att behövas i Stadsskogen när norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt södra
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Stadsskogen färdigställs. Då kan det uppstå behov av fler förskoleplatser. Utifrån
kommande behov kan det behövs fler förskoleplatser för att möta upp ökat antal barn i
dessa nybyggnationsområden. Även i Ingared finns underkapacitet för att möta efterfrågan
på förskoleplatser. Förskolorna i Stadsskogen kan komma att ta emot även dessa barn
utifrån hur tidplan på ny förskola ser ut.
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