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Månadsrapport - lediga platser förskola och pedagogisk
omsorg
Per 2017-10-26 uppges det möjliga intaget av barn vara 2171 (bilaga).
I Arninge Ullna-området finns idag Ullna strands förskola, Ullna förskola och
Hägerneholms förskola. Ullna förskola har utökat sin verksamhet och har nu 53
barn inskrivna. Hägerneholms förskola öppnade i tillfälliga lokaler i augusti och
kommer succesivt skola in de barn som står i kö. Just nu är 20 barn inskrivna.
Totalt kommer förskolan rymma 100 platser och bedömningen som görs är att
efterfrågan i området därmed kommer vara tillgodosedd för en tid framåt.
Efterfrågan är emellertid beroende av inflyttningstakten i området vilket gör att
läget kan förändras.
Flera pedagogiska omsorgsverksamheter har lagt ned sin verksamhet under året.
Förskolorna och pedagogisk omsorg anger att de kan ta in färre barn (217) i
relation till vad summan av inrapporterad kapacitet minus placerade barn anger
(4300-3836 = 464). Anledningen till att dessa siffror inte är överensstämmande
kan bero på ett antal olika faktorer. Det kan handla om den aktuella personaloch barnsammansättningen, att förskolan/den pedagogiska omsorgen i fråga inte
har delar av verksamheten igång på grund av att söktrycket inte är tillräckligt
högt, att verksamheten är nystartartad och inne i en inskolningsperiod, eller att
uppsägningar är i anstående. Hur förskolorna tolkar kapacitetsbegreppet kan
variera. Täby kommun arbetar kontinuerligt för att säkerställa att alla förskolor
rapporterar aktuell kapacitet utifrån samma kriterier. Noterbart är att respektive
huvudman ansvarar för att barngruppens storlek och sammansättning är lämplig
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (Skollagen 8 kap. 8§).
När önskemål om förskoleplats2 har skickats in ska barnet erbjudas plats inom
fyra månader eller den månad som angivits i ansökan om den ligger längre fram i
tiden än fyra månader. För att uppfylla kravet om platsgaranti (Skollagen 2 kap.
3§) bevakas kölistan och dialog förs med vårdnadshavare i de fall risk finns för att
önskan om plats inte kan mötas inom utsatt tid. I och med att platstillgången inom
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I redovisningen ingår inte s.k. specialförskolor
I Täby har barn har rätt till förskoleplats från ett års ålder
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förskola och pedagogisk omsorg just nu är god finns alternativ att erbjuda
vårdnadshavarna. Tackar vårdnadshavare nej till erbjudet alternativ är
kommunens skyldighet gällande platsgaranti fortfarande fullgjord.
Vårdnadshavare som erbjudits plats för sitt barn och tackat nej kan fortfarande
välja att stå kvar i kö och därmed finns en mindre kö bakåt i tiden.

