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Barn- och ungdomsnämnden

Ansökan om godkännande för förskola i Malma Backe AB med org.nr
556867-2934 att bedriva förskoleverksamhet
Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

med stöd av 8 a kap skollagen godkänna förskolan Malma Backe A B org.nr 5568672934 att bedriva förskoleverksamhet i Uppsala kommun, samt

att

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

Sammanfattning
Förskolan Malma Backe A B harföravsikt driva förskoleverksamhet. Förskolan är belägen i
området Malma Backe, Valsätra. Lokalen var tidigare förskola i kommunens egen regi.
Verksamheten skall omfatta 30 barn och beräknas kunna starta i mars år 2012 och kommer att
drivas i enligt med gällande lagstiftning och läroplan. Med denna etablering bidrar förskolan
till mångfald och flera alternativ i området som ökar föräldrars valfrihet.
Nämnden föreslås bevilja godkännande för Malma Backe A B att driva förskoleverksamhet i
Uppsala kommun.
Ärendet
Förskolan Malma Backe A B förskola ämnar driva förskoleverksamhet i området Malma
Backe A B Bolaget är etablerat i Uppsala med en förskoleverksamhet i Vreta Näs
Kontakt person är Anett Lindkvist. Hyresavtal är tecknat med Fastighetskontoret och lokalen
är godkänd. Förskolan kommer att bestå av 2 avdelningar med inflyttning och start mars
2012. Enligt tidsplan öppnar förskolan i mars med 20-30 platser.
Personalrekrytering är påbörjad och förskolan kommer att anställa pedagoger, två
förskollärare och fyra barnskötare. Förskolechef är Maria Holmgren, förskollärare.
Verksamheten följer Lpfö 98 med betoning på lärande i ett livslångt perspektiv där språk och
kommunikation kommer att genomsyra hela verksamheten. Bästa möjliga samarbete kommer
att ske med specialpedagog från resursenheten, Uppsala kommun, för att barn i behov av
särskilt stöd ska få det stöd det behöver. Små barngrupper eftersträvas för att barnen ska
känna trygghet. En nära samverkan med hemmen ska ske för att föräldrar och barn kommer
att känna sig delaktiga.
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Malma backe förskola uppfyller de kvalitetskrav som ställs 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 till 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
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