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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Margareta Sjöholm
Barn- och grundskolenämnden 2014-02-20

Ansökan om godkännande av Kids World AB att bedriva
fristående förskola i lokaler på Klövervallsvägen 43-45
Sammanfattning
Kids World AB, org. nr 556687-4516, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler på
Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby. Verksamheten utgår från läroplanen för
förskolan och utifrån de styrdokument som gäller för fristående förskola i Täby.
Kids World AB driver idag förskolan Barnens Värld i Täby Centrum, företaget vill
nu utöka sin verksamhet med ytterligare en enhet. Värdegrunden ska vara
utgångspunkt i allt arbete, den ska gemensamt tas fram av personal, barn och
föräldrar. Förskolan planerar att arbeta med två pedagogiska profiler, matematik
och naturkunskap. Dessutom kommer förskolan att lägga stor vikt vid språk och
kommunikation.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beviljar godkännande för Kids Word AB,
org. nr 556687-4516, att bedriva fristående förskola i lokaler på
Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby. Godkännandet avser cirka 24
heltids- och deltidsplatser för barn i åldrarna 1-5 år. Godkännandet gäller
från och med 2014-03-15.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån skollagen, nationella och kommunala
styrdokument samt ”Förutsättningar för godkännande och villkor för bidrag
för enskild huvudman – förskola och pedagogisk omsorg” (2010-12-03).
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
Kids World AB, org. nr 556687-4516, ansöker om att få barn- och
grundskolenämndens godkännande att bedriva fristående förskola i lokaler på
Klövervallsvägen 43-45 i Vallatorp, Täby. Lokalerna ligger i bottenvåningen i ett
bostadsrättsområde, de är anpassade till cirka 24 barn. Kids World AB driver
sedan 2010 förskolan Barnens Värld i Täby Centrum, företaget vill nu utöka sin
verksamhet med ytterligare en enhet och bedriva Klövervallens förskola i
Vallatorp. Ägaren kommer att vara förskolechef och ansvara för verksamheten i
sin helhet.
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”.
Förskolan kommer att lägga stor vikt vid kvalitet och utvecklingsarbete. Barnens
behov och intressen ska ligga till grund för all verksamhet. Förskolan planerar att
arbeta med två pedagogiska profiler, matematik och naturkunskap. Dessutom
kommer förskolan att lägga stor vikt vid språk och kommunikation. Olika
aktivitets- och temarum med material anpassat till förskolans pedagogik ska
inredas. Förskolan har en egen inhägnad gård med lekredskap, vid utevistelsen
kommer även närmiljön och närheten till skogen att användas.
Värdegrunden ska vara utgångspunkt i allt arbete, den ska gemensamt tas fram
av personal, barn och föräldrar. Förskolans förhållningssätt ska förmedla alla
människors lika värde.
Om speciella insatser för barn i behov av särskilt stöd krävs kommer en
handlingsplan att upprättas i samarbete med föräldrarna.
Förskolan kommer att ha tydliga utarbetade rutiner och handlingsplaner för att
förebygga olyckor och garantera en säker miljö för barn och personal.
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 tillämpas. Förskolan ska
vara öppen för alla barn, barn folkbokförda i Täby har förtur framför barn från
andra kommuner.
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Kids World 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 cirka 24 barn.
* Beskrivningen av verksamhet och arbetssätt är väl godkänd.
* Hur arbetet med gemensam värdegrund och förhållningssätt ska
genomföras är mycket väl godkänt.

•

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

•

Intervju med kvalitets- och pedagogiskt ansvariga är genomförd
* Intervju och genomgång av ansökan är gjord med ägaren Fereshteh
Amini.

•

Referenser är inhämtade.
* Referenser är inhämtade utan att något anmärkningsvärt framkom.

•

Ekonomisk bedömning och seriositetsgranskning är genomförd
* Företaget har en mycket god kreditvärdighet (87 på en 100-gradig
skala). Företaget har F-skattsedel och är registrerat för arbetsgivaravgift,
inga skulder hos kronofogden eller skatteskulder finns.

Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef

