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Ansökan från ZACU AB om godkännande och rätt till bidrag för ett fristående fritidshem i Täby kommun
ZACU AB ansöker om barn- och grundskolenämndens tillstånd att driva
fritidshem för Helleborusskolans elever från år F till och med år 6.
ZACU AB har hos Skolverket ansökt om och fått tillstånd att driva fristående förskoleklass och fristående grundskola i Täby kommun fr.o.m. läsåret
2009/2010. I sitt yttrande till Skolverket hade barn- och grundskolenämnden inget att erinra över ansökan.
Skolans namn kommer att vara Helleborusskolan och skolans lokaler finns
på Nytorpsvägen 5 i Näsbypark. Skolans upptagningsområde kommer att
omfatta kommunerna i Norrort och även Stockholm.
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. 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. 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.
Elever med Aspergerprofil, vilket ofta innebär ett diagnostiserat autismspektrumtillstånd, innebär bland annat behov av särskilt planerat innehåll,
hög personaltäthet och god kompetens hos personalen under hela skoldagen, inklusive fritidshemstiden. I ansökan anger ZACU AB att samma personal kommer att arbeta i skolan hela dagen, och den personal som kommer
att arbeta i fritidshemmet är elevassistenter och resurspedagoger, varav en
tillika kurator, f.n. sex personer. ZACU AB uppger att den specialutformade
och individualiserade verksamheten under den fria tiden kommer att ha ett
varierat innehåll där bland annat kommer att ingå kulturella aktiviteter, idrott, friluftsliv och olika pröva-på-aktitviteter, men också träning på vardagliga färdigheter. Fokus kommer att vara på uteaktiviteter.

TÄBY KOMMUN

2009-03-03

Fritidshemsverksamheten på Helleborusskolan kommer att bedrivas i skolans lokaler som sammanlagt omfattar ca 600 kvm. Särskild lokal är avsatt
för fritidsverksamheten (planlösning, bilaga 1). Beräknat antal elever är 12–
14. Öppettiderna kommer att vara 07:30–17:00.
Helleborusskolan ansöker om tillstånd och bidrag för att bedriva fritidshem
med den av Täby kommun beslutade tilläggspengen för särskilda behov/autismspektrumtillstånd.
Verksamhetsområde barnomsorg och grundskola betalar skolbarnsomsorgspeng 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.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar
1. Godkänna och bevilja tillstånd för ZACU AB att driva fritidshem för
Helleborusskolans elever från år F till och med år 6
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån Skollagen 2a kap, övriga gällande
styrdokument samt i enlighet med inlämnad ansökan.
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns riktlinjer för bidrag. Bidraget motsvarar gällande skolbarnsomsorgspeng och utbetalas efter det att F-skattsedel uppvisas.
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