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Utbildningsnämnden 

Ansökan om annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap 
skollagen - Ugglans förskola/familjedaghem 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att 	med stöd av 25 kap i skollagen godkänna Gunbo i Uppsala Aktiebolags ansökan 
om att utöka sin verksamhet med pedagogisk omsorg för sex barn på 
Runstensgatan 26 från och med 2015-08-10 

att 	godkännandet gäller under förutsättning att företaget följer miljökontorets och 
brandskyddsmyndighetens krav på lokaler för pedagogisk omsorg i hemmet, 
samt 

att 	med stöd av 8 kap 22§ i skollagen bevilja bidrag utifrån budget år 2015 med 
fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodell. 

Grundbelopp annan 
pedagogisk omsorg 
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 112 327 kronor 0 kronor 3 370 kronor 
1-2 år tom 25 tim per vecka 85 226 kronor 0 kronor 2 557 kronor 
3-5 år över 25 tim per vecka 86 890 kronor 0 kronor 2 607 kronor 
3-5 år tom 25 tim per vecka 71 925 kronor 0 kronor 2 158 kronor 
Grundbelopp familjenätverk 70 639 kronor 0 kronor 2 119 kronor 

Ärendet 
Familjedaghemmet kommer att tillhöra Ugglans förskola som ligger i Tunabackar på 
Väpnargatan 5 C. Tunabackar tillhör området centrala stadsdelar där behovet av förskole- och 
familjehemsplatser är stort. 

Ugglans förskola har idag 23 barn placerade. Familjedaghemmet kommer att bedrivas i ett av 
de anställdas hem. Två pedagoger som arbetar i förskolan kommer att arbeta med barn i 
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åldrarna 1-3 år i familjedaghemmet under förskolechefens ansvar. Familjedaghemmet 
kommer att ha plats för sex barn och bedrivas i nära samarbete med förskolan, där också en 
del av verksamheten kommer att förläggas. När barnen är tre år flyttas de över till Ugglans 
förskola. 
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