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Barn- och grundskolenämnden

Godkännande att bedriva fritidshem vid Mellansjö skola,
Enigma Omsorg AB
Sammanfattning
Från Enigma Omsorg AB org nr 556487-0771, har ansökan om att få
nämndens tillstånd och godkännande att utöka sin skolbarnsomsorg med ett
fritidshem vid Mellansjö skola, Mellansjövägen 20 i Täby kyrkby. Fritidshemmet kommer att vända sig till barn med Aspergers syndrom. Verksamheten beräknas starta höstterminen 2010.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner och beviljar tillstånd för utökning av Enigma Omsorg AB med fritidshem vid Mellansjö skola,
Mellansjövägen 20 i Täby kyrkby från höstterminen 2010. Ansökan avser fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 7-12 år.
2. Kvalitets- och pedagogiskt ansvarig för verksamheten är Anders
Claesson.
3. Verksamheten ska bedrivas utifrån Skollagen 2a kap och övriga gällande styrdokument.
4. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt Täby kommuns riktlinjer för bidrag. Bidraget motsvarar gällande skolbarnsomsorgspeng.
Bakgrund
Enigma Omsorg AB, org nr 556487-0771, har ansökt om att få utöka sin
skolbarnsomsorg med ett fritidshem för cirka 12 elever vid Mellansjö skola.
Företaget har sedan 1994 drivit fritidshemsverksamhet i Täby kommun för
elever med Aspergers syndrom, för närvarande tre fritidshem. Kvalitetsoch pedagogiskt ansvarig för Mellansjö skola är Anders Claesson. Verksamheten ska bedrivas i utifrån Skollagen 2a kap, övriga gällande styrdokument samt i enlighet med inlämnad ansökan.
Verksamhet
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Mellansjö fritidshem ska vara en del av Mellansjö skolas verksamhet. Skolan riktar sig till elever med neuropsykiatriska diagnoser så som Asperger
syndrom och ADHD, elever med behov av stöd. Verksamheten bygger på
en grundpedagogik – personlig pedagogik – som är en utveckling av tydliggörande pedagogik.
Såväl den för verksamheten ansvariga som den övriga personalen har hög
kompetens och erfarenhet av barn med Asperger syndrom.
Verksamheten är helårsöppen och platsantalet beräknas till 12 elever.
Verksamhetsområde barnomsorg och grundskola betalar skolbarnsomsorgspeng och efter särskild prövning, individuella tillägg enligt Täby kommuns
fastställda regler.
Mellansjö skola, Enigma Omsorg AB är granskade enligt ”Fritidshem
– Kvalitetskriterier tillståndsgivning/godkännande av enskild huvudman”.
• Verksamheten är bedömd enligt ansökan
• Intervju med kvalitets- och pedagogiskt ansvarig
• Referenser är inhämtade
• Lokaler är kontrollerade
• Seriositetsgranskning genomförd
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