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Godkännande av verksamheten vid Förskolan Ljusglimten,
Erika, Mikaela och Lisa Förskolor AB
Sammanfattning
Erika, Mikaela och Lisa Förskolor AB, org nr 556846-2690, ansöker om att få
barn- och grundskolenämndens godkännande att driva förskola vid Förskolan
Ljusglimten, Palissadgränd 39-41 i Skarpäng, Täby. Förskolan Ljusglimten ska
driva sin verksamhet enligt Skollagen och enligt läroplanen för förskolan.
Förskolan Ljusglimten drivs sedan 1997 av Harriet Jansson-Lutzov och Christina
Hellblom i form av handelsbolag.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beviljar godkännande för Erika, Mikaela
och Lisa Förskolor AB. Godkännandet gäller förskola för cirka 40 barn vid
Förskolan Ljusglimten, Palissadgränd 39-41 i Skarpäng, Täby. Platserna
avser heltids- och deltidsplatser för barn i åldrarna 1-5 år. Godkännandet
gäller från och med 2011-10-01.
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-skattsedel uppvisats.
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Bakgrund
Erika, Mikaela och Lisa Förskolor AB, org nr 556846-2690, ansöker om att få
barn- och grundskolenämndens godkännande att driva förskola vid Förskolan
Ljusglimten, Palissadgränd 39-41 i Skarpäng, Täby. Huvudmannen har ingen
övrig verksamhet i Täby men ägarna driver förskolor i andra kommuner i
Stockholmsområdet.
Efter pedagogisk bedömning, samtal med Kommunfastigheter och Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bedöms lokalen vara anpassad till cirka
40 barn.
Förskolan Ljusglimten ska driva sin verksamhet enligt Skollagen och enligt
läroplanen för förskolan. Förskolechef är, liksom tidigare, Christina Hellblom.
Förskolan Ljusglimten drivs sedan 1997 av Harriet Jansson-Lutzov och Christina
Hellblom i form av handelsbolag.

Verksamheten
Verksamheten bedrivs utifrån Skollagen, förskolans läroplan, Täby kommuns
styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande och villkor för bidrag för
enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg”.
Ljusglimtens mål är att skapa en verksamhet som är innehållsrik och utvecklande
för barnen. För att underlätta planeringen delas verksamheten in i fem områden:
Språk, bild- och form, ljud och rörelse, natur och social omvärldsorientering,
dessa områden bildar i verkligheten en helhet.
Viktiga beslut om förskolan och dess utveckling kommer att fattas i bolagets
styrelse som ska bestå av verksamhetsansvarig, förskolechef,
personalrepresentant och föräldrarepresentant.
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).
Personalen ska bestå 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 att tillämpas. Förskolan
ska vara öppen för alla barn, barn folkbokförda i Täby har förtur framför barn från
andra kommuner.
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Erika, Mikaela och Lisa Förskolor AB är granskade enligt
”Kvalitetskriterier för godkännande av enskild förskoleverksamhet”.
•
•
•
•
•

Kvalitetskriterierna är bedömda enligt ansökan
Intervju med kvalitets- och pedagogiskt ansvariga är genomförd
Referenser är inhämtade
Lokalerna är kontrollerade
Ekonomisk bedömning och seriositetsgranskning är genomförd
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