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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande för ideella föreningen IKM, Institutet för kritisk 
mediaforskning, med org.nr. 802438-5596 att bedriva förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 a kap skollagen godkänna ideella föreningen IKM, Institutet för kritisk 
mediaforskning, med org.nr. 802438-5596 , att bedriva förskoleverksamhet i Uppsala 
kommun, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell 

Sammanfattning 
Ideella föreningen IKM, Institutet för kritisk mediaforskning, med org.nr. 802438-5596 har 
för avsikt driva förskoleverksamhet. Antalet platser är beroende av de föratsättningar den 
framtida lokalen ger. 

Ärendet 
Föreningens syfte är att skapa förskolor av högsta kvalitet gällande pedagogik, undervisning 
och personal inom projektet CICADA som är en förkortning av Creativity, Imagination, 
Communication, Arts, Democracy , Antiracism (Arts: pictures; sculpting and painting, photo, 
film and TV, theater and music, acting and story-telling. Democracy: especially values as 
equality and human rights)). CICADA är delvis inspirerad av Regio Emilia och Montessori, 
med kulturella inslag och medier. 

Förskolans pedagogik ska följa och utvecklas i den nyaste forskningen om barns fysiska och 
kognitiva utveckling. Föräldrar ska erbjudas att på ett tidigt stadium introduceras i engelska 
och kinesiska på ett både nyttigt och lekfullt sätt. 

Förskolan planerar ett utbyte, till att börja med främst med Kina och Latinamerika. 

Barnen kommer att vistas ute varje dag och uteaktiviteter skall ingå i pedagogiken. Förskolans 
egen utemiljö skall ha variation, samt beakta barnens säkerhet. 
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En tf förskolechef med förskoUärarexamen och erfarenhet från arbete i förskolor kommer att 
anställas på hel- eller deltid, i lämpligt förhållande till skolans storlek och antal avdelningar. 

Administrativ chef och ledare blir David Roth-Lindberg, med bakgrund bl.a. från 
lärarutbildning samt har erfarenhet från arbete i förskolor. 

Varje avdelning skall ha en utbildad förskolelärare, övriga på avdelningen är barnskötare. 

Bidrag utgår i enlighet med skollagen 8 kap 22 §. Uppföljning sker genom kommunens 
tillsynsansvar 26 kap skollagen (2010:800) 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


