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KOMMUN UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Brundin Marie-Louise 	 2015-09-28 	UBN-2015-3728 

Utbildningsnamnden 

Ansokan om fly huvudman for Familjedaghemmet Berguvarna 
AB 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	med stOd av 25 kap la§ skollagen (2010:800) godkanna fly huvudman for 
Familjedaghemmet Berguvarna AB som har bedrivit pedagogisk omsorg i hemmet 
sedan 2009. Familjedaghemmet Berguvarna AB har nytt organisationsnummer 
559023-659 fran och med oktober 2015 samt, 

att 	med stod av 25 kap 10 § skollagen bevilja bidrag utifran av namnden beslutade 
ersattningsnivaer for ar 2015. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
10 timmar tippet per dag 

Grundbelopp/barn 
och Ar 

Varav ersattning 
for lokaler 

Varav ersattning 
fOr administration 

1-2 ar over 25 tim per vecka 112 327 kronor 0 kronor 3 370 honor 
1-2 ár tom 25 tim per vecka 85 226 honor 0 kronor 2 557 honor 
3-5 är Over 25 tim per vecka 86 890 honor 0 honor 2 607 honor 
3-5 dr tom 25 tim per vecka 71 925 honor 0 honor 2 158 honor 
Grundbelopp familjenatverk 70 639 honor 0 honor 2 119 honor 

Momsersattning pa 6 % samt strukturersattning tillkommer. 

Arendet 
Familjedaghemmet Berguvarna AB har bedrivit pedagogisk omsorg i hemmiljo sedan 2009 
och har tidigare varit en del av C Foretaget ekonomisk forening med organisationsnummer 
769609-7109. 

Fran och med oktober 2015 kommer Familjedaghemmet Berguvarna AB att vara ny 
huvudman for verksamheten med ett nytt organisationsnummer 559023-6591. Det nya 

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

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



aktiebolaget drivs av tva personer som arbetar i verksamheten varav en har 
barnskOtarutbildning. 

Familjedaghemmet Berguvarna drivs i enlighet med Friluftsframjandets pedagogik "I ur och 
skur". Grunden fOr verksamheten är laroplan for familjedaghem. Verksamheten prioriterar 
sma barngrupper med blandade aldrar. Verksamheten i familjedaghemmet bedrivs i tva 
grupper i egna hem, utomhus och i en gemensam lokal i Svartbacken. 

Idag finns elva barn inskriva totalt och de bada grupperna traffas dagligen for gemensamma 
aktiviteter. Familjedaghemmet ingar i den kommunala kohanteringen. Gruppema finns 
belagna i Rickomberga och i Svartbacken. Familjedaghemmet Berguvarna samarbetar med 
andra pedagogiska verksamheter som driver "I ur och skur" pedagogik. 

Familjedaghemmet Berguvarna AB uppfyller de kvalitetskrav som stalls enligt Skollagen 25 
kap 6-9§§ och skall darfor beviljas godkannande. Bidrag utgar i enlighet med skollagen 
(2010:800) 25 kap 10-14§§. Uppfoljning sker genom kommunens tillsynsansvar 26 kap 4§. 
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Birgitta Pettersson 
Direktor 
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