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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
förskoleverksamhet - Cikada förskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna stiftelsen IKM, Institutet för 
kritisk mediaforskning att bedriva förskola på Vattholmavägen 16 C under förutsättning 
att företaget följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav angående 
pedagogiska lokaler, inkommer med de kompletteringar som framgår nedan samt att 
dessa dokument uppfyller de krav barn- och ungdomsnämnden ställer för att ge 
godkännande ti l l enskild huvudman att bedriva förskola, samt 

att med stöd av 8 kap 22§ i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2014 med fastställda 
grundbelopp enligt ersättningsmodellen. 

Grundbelopp förskola 
10 timmar öppet per dag 

Grundbelopp/barn 
och år 

Varav ersättning 
för lokaler 

Varav ersättning 
för administration 

1-2 år över 25 tim per vecka 130 629 kronor 18 353kronor 3 919 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 103 823 kronor 18 353 kronor 3 115 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 105 467 kronor 18 353 laonor 3 164 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 90 664 kronor 18 353 kronor 2 720 kronor 
Allmän förskola 67 948 kronor 18 353 kronor 2 038 kronor 

Momsersättning på 6 % samt stru cturersättning tillkommer. 

Sammanfattning 
Stiftelsen IKM planerar att starta ett förskoleprojekt i Uppsala under namnet CICADA som 
står för Creativity, Imagination, Communication, Arts, Demogracy, Antiracism. CICADA ska 
särskilt arbeta med barns tidiga förmåga att tillägna sig olika språk men pedagogiken är också 
inspirerad av Montessoripedagogik och Reggio Emilia. Förskolan kommer att erbjuda 
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föräldrar att introducera engelska och kinesiska på ett nytt och lekfullt sätt i barnens vardag. 
CICADA förskoleverksamhet ska också tillföra barnen en fördjupad kunskap om digitala 
medier och syftet är att bidra t i l l en tidig självständig, kreativ och utforskande hållning t i l l 
media. 

Förskolan ska ha tre avdelningar och 54 barn. På baksidan av fastigheten kommer ett 
grönområde att inhägnas som förskolegård. Stiftelsen I K M ska inkomma och komplettera 
med registreringsbevis, F-skattsedel och utdrag för huvudmännen ur belastningsregistret. 
Uppföljning ska ske genom kommunens tillsynsansvar 26 kap skollagen. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


