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Ansökan från Askrike utbildning AB om godkännande för
utökning av fristående verksamhet (Skolinspektionens dnr
31–2014:862)
Sammanfattning
Askrike utbildning AB har gjort en ansökan om att starta Flottiljens skola
nästkommande läsår. Motsvarande ansökan gjordes redan förra året (inför
läsåret 2014/15) men huvudmannen har valt att inte starta verksamheten i höst.
Därför har de gjort en ny ansökan till Skolinspektionen. Mot bakgrund av fjolårets
synpunkter har en genomgång gjorts av årets ansökan, och bedömningen är att
samtliga synpunkter som nämnden hade då har bemötts och/eller rättats till av
huvudmannen.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden har inget att erinra avseende Askrike utbildning
AB:s ansökan.

Bedömning
Askrike utbildning AB gjorde motsvarande ansökan redan 2013. Då yttrande sig
nämnden enligt följande:

Askrike Utbildning AB har ansökt om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Täby från och med läsåret 2014/15.
Den sökta etableringen kommer enligt Täby kommuns mening inte att medföra
påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
I sammanhanget önskar dock Täby kommun framföra följande. På flera ställen i
ansökan förekommer uttalande om att Täby kommun skulle ha efterfrågat den
etablering som Askrike nu söker, och att kommunen annars skulle tvingas starta
en egen verksamhet. Täby kommun vill understryka att ingen från Täby kommun
står bakom dessa uttalanden och det är obekant för kommunen var Askrike
hämtat dessa uppgifter.
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Avseende innehållet i ansökan anser Täby kommun att redovisningen av
verksamheten vid grundskolan är för generellt hållet och Askrikes struktur och
tankar kring exempelvis undervisning, inflytande och elevhälsa därför är diffusa.
Därmed inte sagt att verksamheten är dåligt planerad, men ett tunt underlag är
svårt för kommunen att förhålla sig till.
Avseende skolbibliotek skriver man att ”skolbibliotek kommer att upprättas på
skolan och vara en del i undervisningen”. Men samtidigt framgår det av nästa
mening i ansökan att ”regelbundna besök till skolbiblioteket…”. Det blir därför
oklart hur Askrike avser att ha ett i verksamheten väl integrerat skolbibliotek.
Askrike söker även fritidshemsverksamhet, vilket Täby kommun ser mycket
positivt på. Verksamheten finns väl beskriven men det framgår inte i ansökan hur
fritidshemsverksamheten och skolverksamheten ska integreras med varandra
enligt de krav som återfinns i författningarna.

Anledningen till att en ny ansökan inkommit är att Askrike valt att inte starta upp
Flottiljens skola i år. Därför behöver de göra en ny ansökan till Skolinspektionen.
Mot bakgrund av fjolårets synpunkter har en genomgång gjorts av årets ansökan,
och samtliga synpunkter har bemötts och/eller rättats till av huvudmannen.
Mot denna bakgrund har barn- och grundskolenämnden inget att erinra avseende
Askrike utbildning AB:s ansökan om etablering i Täby kommun.
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