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Barn- och grundskolenämnden

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag fristående
förskoleklass och grundskola
Futuraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola, förskoleklass - år 9, i Täby kommun från och med läsåret 2010/11.Täby kommun har enligt 1 kap 2§ och 1a
kap 2§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor, beretts tillfälle att
yttra sig över ansökan. Nedan följer kommunens yttrande till Skolinspektionen. Dnr 31 2009:1509
Yttrande
Ansökan avser förskoleklass och grundskola år 1- 9. Skolans inriktning är
allmän med språklig profil. Skolan beräknas vara etablerad från höstterminen 2010 med 200 elever och fullt utbyggd 2012 med 500 elever.
Enligt Futuraskolans ansökan finns det ett stort intresse för en internationellt inriktad utbildning med engelska som andra språk
Elevunderlag
Av ansökan framgår inte var i kommunen Futuraskolan avser att etablera
sin verksamhet. Befolkningsprognosen för Täby visar på en viss ökning av
antalet elever i åldern sju till elva år fram till år 2013 medan antalet elever i
de äldre åldersgrupperna sjunker. I skolorna är det idag ett överskott av lediga platser i de senare skolåren som enligt prognos för åren t.o.m. 2013
kommer att kvarstå.
Då det gäller de kommunala och framförallt de fristående skolorna i Täby
finns det en viss rörlighet över kommungränserna. Hur denna rörlighet
kommer att utvecklas på sikt är inte möjligt att bedöma eftersom den inte
enbart är beroende av hur skolväsendet utvecklas i Täby utan också av vad
som sker i andra kommuner på skolområdet.
Utbildningsutbudet i kommunen
Bland skolorna i Täby finns en rad olika profiler och intresseinriktningar företrädda. Det gäller såväl olika pedagogiska perspektiv som ämnesinriktningar liksom skilda sätt att organisera verksamheten. Eleverna har således
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ett brett utbildningsutbud att ta ställning till. Flera skolor, både kommunala
och fristående fokuserar språk/engelska i profilklasser eller på annat sätt.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att
• Inte lämna någon erinran över ansökan från Futuraskolan AB om
godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och
grundskola, åk 1-9, i Täby kommun
• Bifoga tjänsteutlåtandet daterat 2009 11 23 som barn- och grundskolenämndens yttrande till Skolinspektionen

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

