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att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

 

 

Bakgrund 

I ett nämndinitiativ skriver Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C) att de fått veta att det på 

Ramsjö förskola i Björklinge är 39 barn på en enda avdelning och att det i praktiken innebär 

att barngruppsstorleken är just 39 barn. De frågor som ställs är:  

- Hur kan detta vara okej?  

- Hur definierar vi "barngrupp"?  

- Ser det ut så här på fler förskolor? 

 

Föredragning 

På Ramsjö förskola är 39 barn är placerade på en sektion. Varje sektion är indelad i två 

grupper. Utöver det delas barnen upp i mindre barngrupper som barnen befinner sig i under 

större delen av dagen. Det ska inte vara 39 barn i en barngrupp, och på den aktuella förskolan 

är aldrig alla 39 barnen tillsammans. Vid lunch och mellanmål används en skjutvägg för att 

dela av lokalen. Samarbete sker på morgonen och eftermiddagen då inte alla barn är på plats.  

 

Den här typen av organisation finns på flera förskolor.  
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Fråga angående barngrupper 
 
Vi har också en fråga angående definition av "barngrupp". Vi har ju som ambition att 
barngrupperna ej ska överstiga 18 (?) barn. Ändå har vi fått veta att det på Ramsjö förskola i 
Björklinge är 39 barn på en enda avdelning och att det i praktiken innebär att 
barngruppsstorleken är just 39 barn. Ni har säkert också blivit kontaktade av föräldrarna? Vi 
vet att man delar upp barnen i mindre grupper under några pass per dag men vid t.ex. lunch 
och mellanmål är gruppen 39 barn. Vad jag förstår beror detta på lokalens utformning.  
Våra frågor är:  
- Hur kan detta vara okej?  
- Hur definierar vi "barngrupp"?  
- Ser det ut så här på fler förskolor?  
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