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Ansökan om godkännande för Livets ord att bedriva Majgården som 
förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 a kap skollagen (2010:800) godkänna Livets ord att bedriva förskolan 
Majgården, samt 

att med stöd av 8 kap 22 § skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2012 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Sammanfattning 
Förskolan Maj gården är en förskola på kristen grund. Förskolan är belägen i Storvreta 
Lokalen har adress Ärentunavägen 14 i före detta Palmskolan.. Verksamheten ska omfatta 30 
barn och beräloias kunna starta våren 2012 och kommer att drivas i enligt med gällande 
lagstiftning och läroplan. Verksamhetsansvarig och förskolechef är Margareta Gustafsson. 
Med denna etablering bidrar förskolan t i l l alternativ som ökar föräldrars valfrihet. 
Nämnden föreslås bevilja godkännande för Förskolan Majgården att driva förskoleverksamhet 
i Uppsala kommun. 

Ärendet 
Förskolan Majgården ämnar driva förskoleverksamhet i Storvreta. Det är en avknoppning från 
Löfteslandets förskola i Fålhagen. Syfte t med etableringen i Storvreta är att många familjer 
bor där och vill ha sina barn nära förskolan. 

Kontakt person och förskolechef är Margareta Gustafsson. Hyresavtal är tecknat och lokalen 
är före detta Palmskolan skoldaghem. Förskolan kommer att bestå av 2 avdelningar med totalt 
30 platser inflyttning och start mars 2012. Gården och skogen i närmiljön används som 
uterum. 

Verksamheten följer Lpfö 98 med betoning på lärande i ett livslångt perspektiv där barns lek 
och lärande är i centrum. Personalrekrytering är klar och förskola har 6 pedagoger varav två 
förskollärare. 1 kap skollagen 7§ står att" undervisningen vid fristående skolor, förskolor och 
fritidshem ska vara icke-konfessionell men utbildningen i övrigt får ha konfessionell 
inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt." 
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Förskolan Majgården uppfyller de kvalitetskrav som ställs, bilaga 1, enligt Skollagen 8a kap 
4- 7§§ och skall därför beviljas godkännande. Lokalen är godkänd av myndigheterna. 

Förskoleledningen kommer med sin förskoleidé och verksamhet att bidra t i l l mångfalden av 
förskolor inom området och genom denna etablering erbjuds föräldrarna ytterligare alternativ. 
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 


