Interpellation angående förhållanden på Ingareds förskola till barn- och
ungdomsnämndens ordförande.
Det har framkommit vittnesmål och rapporter från personal på Ingareds förskola som väcker viss
oro. Man rapporterar bland annat om barngrupper som överstiger skolverkets rekommendationer,
mat som inte uppfyller behoven och städ som är dåligt utfört. Man anmärker vidare på lokaler som
är undermåliga för syftet och ej rätt anpassade. Kanske mest allvarligt menar man att det inte finns
tillräckliga resurser till barn med extra behov som de har rätt till. Allt detta påverkar såväl barnens
läromiljö som personalens arbetsmiljö.
Jag vill därför fråga nämndens ordförande:
Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola, och hur arbetar man med att komma
tillrätta med problemen? Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i
förskolan?
Undertecknat,
Stina Karlsson (v)

Svar på interpellation
Det pågår utvecklingsarbete på samtliga kommunens förskolor. Ett utvecklingsarbete där all
personal på förskolan är delaktig, under ledning av rektor på respektive förskola. Barngruppernas
storlek i förskolan är en av de kvalitetsfaktorer som har betydelse för barns trygghet, utveckling och
lärande och utvecklingsarbetet handlar om att utveckla arbetssätt, inre organisation och att skapa
mindre grupper för barnen.
Arbetet utgår ifrån barnens behov, verksamhetens bästa och lokala förutsättningar. Skolverkets
riktmärke, för barngruppernas storlek på 6-12 barn för åldrarna 1-3 år och 9-15 barn för åldrarna 45 år, är vägledande liksom hänsyn till barnens ålder, utveckling, behov och lokaler. För att forma
dessa mindre barngrupper och samtidigt möta behovet av barnomsorg för kommunens invånare
behöver förskolornas arbetssätt utvecklas och barnen behöver delas in i fler olika grupper på
respektive förskola. Gruppindelning, bemanning och personalplanering utgår ifrån barnens olika
behov, antalet barn i respektive förskola samt barnens planerade och faktiska tid i förskolan. Antalet
barn per årsarbetare vid Ingareds förskola är i nivå med övriga förskolor i kommunen. Detsamma
gäller såväl barnens planerade som faktiska närvaro.
Arbetet görs utifrån lokala förutsättningar där bland annat förskolornas lokaler är olika. Ingareds
förskola består idag av två byggnader som har kapacitet att ta emot upp till 100 respektive 80 barn.
De båda byggnaderna är likt flertalet övriga förskolor i Alingsås byggda utifrån traditionella
program och normer för byggnation av förskolor. Antalet inskrivna barn i förskolan i Ingared
motsvarar antalet barn i kommunens övriga förskolor, i relation till respektive förskolas kapacitet.
Resultaten från de förskolor som kommit långt i utvecklingsarbetet visar tydligt att dessa mindre
barngrupper leder till att undervisningens kvalitet blir högre. Barnen får större möjlighet till
delaktighet och inflytande i de mindre grupperna och pedagogerna kan i större utsträckning utgå
från barnens nyfikenhet och intresse. Pedagogerna kan också anpassa verksamheten utifrån enskilda
barns behov av anpassningar och särskilt stöd.

