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Margareta Sjöholm
Barn- och grundskolenämnden

Godkännande av verksamheten vid Pilfinkens förskola,
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Sammanfattning
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, org nr 556035-4309, ansöker om att
få nämndens godkännande att driva förskola för 95 barn vid Pilfinkens förskola, Per Sundbergs väg 1-3 i Viggbyholm, Täby. Enligt den luftmätningskontroll som gjorts på uppdrag av Kommunfastigheter är lokalen lämpad
för 89 personer, godkännande bör därför gälla cirka 80 barn.
Godkännandet ersätter det godkännande som gavs vid förskolans start hösten 2006 (dnr 80/2006-60).

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beviljar godkännande för Pysslingen
Förskolor och Skolor AB. Godkännandet gäller förskola för cirka
80 barn vid Pilfinkens förskola, Per Sundbergs väg 1-3 i Viggbyholm,
Täby. Platserna avser heltids- och deltidsplatser för barn i åldrarna
1-5 år.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån Skollagen, nationella och kommunala styrdokument och ”Förutsättningar för godkännande och villkor för
bidrag för enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg”.
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt villkor för
bidrag samt Täby kommuns riktlinjer för bidrag. Bidraget motsvarar
gällande barnomsorgspeng och utbetalas efter det att F-skattesedel uppvisats.
4. Barnantalet som nu är cirka 90 ska regleras till cirka 80 barn under läsåret 2011 – 2012.
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Bakgrund
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, org nr 556035-4309, ansöker om nytt
godkännande för Pilfinkens förskola. Anledningen är att det i tidigare godkännande (dnr 80/2006-60) inte framgår hur många barn godkännandet avser.
I samband med Kommunfastigheters översyn av lokalerna (luftmätningskontroll) har det visat sig att lokalerna är lämpade för cirka 80 barn, i stället
för nuvarande inskrivna cirka 90 barn. Under en övergångsperiod på ett läsår (ht 2011 – vt 2012) beviljas inskrivna barn gå kvar. Senast vid utgången
av juli 2012 ska antalet barn vara cirka 80.
Det går att installera erforderlig ventilation i ytterligare rum i byggnaden
varefter möjlighet finns att utöka antalet inskrivna barn, detta är en kontraktsfråga mellan hyresvärd och hyresgäst. Om denna åtgärd vidtas ska en
ansökan om godkännande för utökning skrivas.
Pilfinkens förskola driver sin verksamhet enligt Skollagen och enligt läroplanen för förskolan. Tillförordnad förskolechef (kvalitets- och pedagogiskt
ansvarig) vid Pilfinken är Annika Järnebäck. Pysslingen driver ytterligare
fyra förskolor i Täby kommun.
Verksamheten
Grunden för Pilfinkens verksamhet är, att se den röda tråden i barnens
lärande som en möjlighet för att ge varje individ de bästa förutsättningarna
för en god start i livet. Förskolan har en lärande miljö, där varje barn har
möjlighet att utveckla sina talanger och där barnens nyfikenhet och intressen stimuleras. Pedagogerna i förskolan har stöd av pedagogiska rådgivare
som stöder och inspirerar det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Verksamheten bedrivs utifrån Skollagen, förskolans läroplan, Täby kommuns styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande och villkor för
bidrag för enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg”.
Verksamheten är helårsöppen. Öppettiderna är enligt barn- och grundskolenämndens beslut, 52,5 timmar per vecka med flexibelt öppethållande som
utgår från vad som anses vara normal arbetstid vardagar under dagtid. Öppettider anpassas efter föräldragruppens behov (Skollagen).
Verksamheten kommer totalt att bestå av ca 80 barn i åldrarna 1 – 5 år. Personalen består av utbildade förskollärare och barnskötare.
Förskolan tillämpar de regler som finns beslutade av barn- och grundskolenämnden när det gäller kösystem och antagningsprinciper. Vid förskolan
kommer anmälningsdatum och syskonförtur tillämpas. Förskolan ska vara
öppen för alla barn, barn folkbokförda i Täby har förtur framför barn från
andra kommuner.
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