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Anita Olofsson
Barn- och grundskolenämnden

Ansökan från ZACU i Vallentuna AB om godkännande och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Täby kommun
ZACU i Vallentuna AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och
bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Täby
kommun fr.o.m. läsåret 2009/20010. Skolans namn kommer att vara Helleborusskolan.
I enlighet med 1 kap.2 § och 1a kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor har barn- och grundskolenämnden beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan (dnr 43-2008:0906). Yttrandet ska vara Skolverket tillhanda
senast den 15 september 2008. Vid samtal med Skolverket den 24 juni gjordes en överenskommelse att yttrandet får lämnas den 17 september, efter
barn- och grundskolenämndens sammanträde den 16 september.
Barn- och grundskolenämnden avger följande yttrande, som också föreslås
utgöra remissvar till Skolverket.
Yttrande
Barn- och grundskolenämnden har tagit del av de handlingar som översänts
från Skolverket. Ansökan avser godkännande och bidrag till en fristående
förskoleklass och en fristående grundskola. Målgruppen är barn och ungdomar med diagnosen Asperger syndrom och liknande inom autismspektrum. Fullt utbyggd, inom en femårsperiod, räknar skolan med att ha mellan
35 och 40 elever. Planeringen av antalet elever som kan tänkas söka till skolan grundar sig på beräknad förekomst av barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd utifrån gjorda studier. Företaget kommer att göra en föräldraenkät/intresseundersökning i Täby kommun. Skolan kommer att vara
öppen för alla och vid fler sökande än antal platser kommer urvalsprinciper
att gälla i ordningen geografisk närhet, anmälningsdatum, syskonförtur och
grannkommuner. ZACU i Vallentuna AB uppger att i huvudsak kommer
KBT-metoden(Kognitiv Beteende Terapi) att användas i undervisningen,
men även teacch- metoden kommer att finnas med som metod. Undervisningen kommer att vara individualiserad.
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Verksamhetsområde barnomsorg och grundskola betalar skolpeng och, efter
särskild prövning, individuella tillägg enligt av Täby kommun fastställda
regler. Elever med diagnosen autism- eller autismliknade syndrom har enligt nuvarande lagstiftning rätt till mottagande i särskolan. I Täby kommun
ges särskolepeng till alla elever som enligt utredning har rätt till mottagande
i särskolan oavsett om föräldrarna valt grundskola eller särskola för sina
barn.
Täby kommun har en fristående skola för målgruppen med f.n. 8 elever år
F-9. I särskilda undervisningsgrupper inom den kommunala grundskolan
går f.n. 19 elever. C:a 25 elever med Asperger syndrom och andra autismliknade syndrom går i vanlig grundskoleklass. Kommunen köper också
elevplatser i andra kommuners fristående och kommunala grundskolor, f.n.
7 platser. I Täby kommun är behovet av platser i skolor/grupper där teacchmetoden används för närvarande väl tillgodosett för målgruppen Asperger
syndrom och andra autismliknade syndrom. Vad gäller KBT har Täby inte
någon skola eller grupp som använder metoden i sin undervisning. Täby
kommun köper skolplatser i andra kommuner i skolor som bedriver undervisning enligt andra metoder.
ZACU i Vallentuna AB uppger i sin ansökan att skolans upptagningsområde kommer att omfatta kommunerna i Norrort och även Stockholm. Enbart
Täby kommuns behov av platser är därför inte avgörande.
Vid förfrågan uppger ZACU i Vallentuna AB att kontrakt kommer att skrivas under augusti rörande lokaler för verksamheten.
Med utgångspunkt från ovanstående har barn- och grundskolenämnden inget att erinra över ansökan från ZACU i Vallentuna AB om godkännande av
och bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Täby
kommun fr.o.m. läsåret 2009/2010
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar
1. att inte lämna någon erinran över ansökan från ZACU i Vallentuna AB,
om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Täby Kommun fr.o.m. läsåret 2009/2010
2. bifoga tjänsteutlåtande 2008-08-25 som nämndens yttrande till
Skolverket
3. förklara ärendet omedelbart justerat

Lena Morin
Barn- och grundskolechef
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