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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Margareta Sjöholm
Barn- och grundskolenämnden 2013-10-24

Ansökan om godkännande av Enens Förskola AB att
bedriva fristående förskola i lokaler på Klövervallsvägen
43-45
Sammanfattning
Enens Förskola AB, org. nr 556694-1125, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler på
Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby. Förskolan är planerad att kallas Lilla
Pyrets Förskola. Verksamheten utgår från svensk förskolepedagogik och utifrån
de styrdokument som gäller för fristående förskola i Täby. Förskolan planerar att
ta stor hänsyn till barnens önskemål om verksamheten. Pedagoger, barn och
föräldrar ska ha ett nära samarbete för att bygga upp förskolans verksamhet.
Enens Förskola AB driver även Enens och Tallens förskolor i Täby. Enens
Förskola AB har under flera år haft negativt eget kapital och personligt
betalningsansvar föreligger för bolagets styrelse. Företaget har ett flertal
betalningsanmärkningar. Företaget har F-skattsedel.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden avslår ansökan om godkännande av
Enens Förskola AB, org. nr 556694-1125, att bedriva fristående förskola,
Lilla Pyrets Förskola, i lokaler på Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp,
Täby.

Bakgrund
Enens Förskola AB, org. nr 556694-1125, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola, Lilla Pyrets
Förskola, i lokalerna på Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby.
Lokalerna ligger i bottenvåningen i ett bostadsrättsområde, de är anpassade till
cirka 22 barn.
Lilla Pyrets Förskola ska bedriva sin verksamhet enligt skollagen, läroplanen för
förskolan och kommunala styrdokument.
En förskolechef som ansvarar för verksamheten i sin helhet kommer att anställas.
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Enens Förskola AB driver även Enens och Tallens förskolor i Täby.
Enens Förskola AB har under flera år haft negativt eget kapital och personligt
betalningsansvar föreligger för bolagets styrelse. Företaget har ett flertal
betalningsanmärkningar, dock har företaget kvar sin F-skattsedel. Eftersom
företaget för närvarande inte kan uppvisa ekonomisk stabilitet finns det risk att
sökanden inte har ekonomiska möjligheter att driva verksamheten. Enligt
skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen, 2 kap. 5 §. Mot bakgrund av den
ekonomiska undersökning som genomförs vid en ansökan om godkännande,
säkerställs det inte att Enens Förskola AB har förutsättningar att följa de
föreskrifter som hänvisas till i skollagen. Barn- och grundskolenämnden kan
därför inte godkänna ansökan av Enens Förskola AB som huvudman för Lilla
Pyrets förskola.
Verksamheten
Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen, förskolans läroplan, Täby
kommuns styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande och villkor för
bidrag för enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg”.
Verksamheten på Lilla Pyret ska präglas av aktiviteter som ger barnen möjlighet
att bygga upp sin självkänsla. Barnen ska göras delaktiga i verksamheten så att
de känner att de spelar en viktig roll i det som sker i förskolan. Även föräldrarna
ska erbjudas ett stort inflytande och mycket delaktighet. Förskolan består av en
avdelning och rummen kommer att inredas för att stimulera barnens fantasi och
inbjuda till lek. Det finns en gård som hör till lokalen, denna angränsar till ett litet
skogsområde. Gården behöver viss upprustning, vilket planeras ske innan start.
Personalen ska bestå av utbildade förskollärare och barnskötare. Samverkan
med övriga förskolor i företaget ska genomföras, till exempel kommer
månadsvisa möten ske med de tre förskolecheferna. Fortbildning och andra
möten för all personal kommer även att samordnas. För att säkra kvalitén i
förskolan ska företaget fortsätta att arbeta med en coach som leder arbetet kring
läroplanen och pedagogisk dokumentation.
Verksamheten ska vara helårsöppen och öppettiderna 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).
Förskolan ska tillämpa 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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Enens Förskola AB är granskad enligt ”Kvalitetskriterier för godkännande av
fristående förskolor”.
• Kvalitetskriterierna är bedömda enligt ansökan
Granskade områden:
* Verksamhetens styrning och ledning, personaltäthet och verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete. Beskrivningen av detta område är godkänt.
* Personalens utbildning uppfyller de krav som ställs.
* Lokalens storlek är lämpad för antalet barn. Brandskydd och säkerhet är
godkända.
* Lokalerna och förskolans gård har tidigare använts till förskola.
* Lokalerna är anpassade till ca 22 barn.
* Beskrivningen av verksamhet och arbetssätt är godkänd.
* Hur arbetet med gemensam värdegrund och förhållningssätt ska
genomföras är godkänt.
•

Lokalerna är kontrollerade
* Lokalerna är i visst behov av upprustning och har tidigare används till
förskola.

•

Referenser är inhämtade.
*Företaget är väl känt och driver sedan 2006 förskolor i Täby.

•

Ekonomisk bedömning och seriositetsgranskning är genomförd
*Enens Förskola AB har F-skattsedel och är registrerat för
arbetsgivaravgift. Företaget har under flera år haft negativt eget kapital
och personligt betalningsansvar föreligger för bolagets styrelse. Företaget
har ett flertal betalningsanmärkningar.

Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef

