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Utbildningsnamnden 

Sanabil Al-Hanan: Ansokan om utokning av platser i forskola 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	med stod av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkanna en utokning med 33 platser pa 
forskolan Sanabil Al-Hanan i Gottsunda, samt 

att 	med stod av 8 kap 22 § skollagen (2010:800) bevilja bidrag utifran budget ar 2015 med 
faststallda grundbelopp enligt ersattningsmodellen. 

Grundbelopp forskola 
10 timmar tippet per dag 

Grundbeloppibarn 
och dr 

Varav ersattning 
for lokaler 

Varav ersattning 
for administration 

1-2 ar Over 25 tim per vecka 132 066 honor 19 642 honor 3 962 honor 
1-2 ar tom 25 tim per vecka 104 965 honor 19 642 honor 3 149 honor 
3-5 ar Over 25 tim per vecka 106 627 honor 19 642 honor 3 199 honor 
3-5 dr tom 25 tim per vecka 91 661 honor 19 642 honor 2 750 honor 
Allman forskola 68 695 honor 19 642 honor 2 061 honor 

Arendet 
Forskolan Sanabil Al-Hanan har ett godkannande sedan 2013 och bedriver 
forskoleverksamhet pa Bandstolsvagen 53-55 i Gottsunda. Forskolan har idag 17 barn 
inskrivna. Utokningen med tva-tre avdelningar beraknas starta i januari 2016 och forskolan 
kommer att ha platser for totalt 50 barn i aldrarna 1-6 dr. 

Forskolan har en svensk-arabisk inriktning i ett omrade dar det bor manga arabisktalande 
familjer. Barnen ska fá mojlighet att utveckla det arabiska sprAket for att utveckla sin identitet 
och delaktighet i samhallet. Forskolans profil är sprak och matematik. Islams religion är en 
del av verksamheten men deltagandet är frivilligt. Forskolan arbetar utifran Reggio Emilias 
pedagogik som betonar miljo, relationer och vardefragor. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Det finns inget platsbehov i Gottsundaomradet som i dagslaget är overetablerat, dock bidrar 
forskolan till mangfalden av forskolor inom omradet och genom denna etablering erbjuds 
foraldrama ytterligare altemativ. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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