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Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för fristående 
fritidshem – Vreta näs förskola 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att till den 10 oktober 2016 begära in 
kompletterande uppgifter enligt beskrivning nedan.  
 
Sammanfattning 
Huvudmannen, Child Academy Uppsala AB, bedriver sedan 2009 förskoleverksamhet med 
60 platser i Vreta. Huvudmannen har för avsikt att från och med den 1 oktober 2016 också 
bedriva verksamhet i fritidshem för 50 barn. Ett fritidshem i Vreta tillgodoser önskemål från 
vårdnadshavare boende i området som upplever problem med att skolbussen går tillbaka till 
Vreta efter skolans slut och därmed inte har möjlighet att stanna kvar på fritidshemmet vid 
skolan. Flertalet av de elever vars vårdnadshavare kan vara intresserade av att byta till en plats 
på fritidshem i Vreta näs förskola bor i Vreta eller i området kring Vreta. För flera elever 
boende i och runt Vreta skulle det innebära att de får en plats i fritidshem närmare hemmet.  
 
Ärendet  
Den 30 juni inkom ansökan från Child Academy Uppsala AB om godkännande och 
beviljande av bidrag för fristående fritidshem. I ansökan beskrivs att man bedömer att det 
finns behov av plats för 25 elever. Ansökan beskriver hur man tänker organisera för dessa 25 
elever.  
 
I början av september inkom från huvudmannen två kompletteringar av elevantalet. Den 
första handlade om en utökning till 40 elever och den andra om en ytterligare utökning till 50 
elever. 
 
Utbildningsförvaltningen bedömer att huvudmannen behöver inkomma med följande 
kompletterande information för att utbildningsnämnden ska kunna ta ställning i ärendet. 
 
 
 
 



1. Antalet barn  
Huvudmannen har angivit en avsikt att ta emot 50 barn i verksamheten, men uppgifterna i 
övrigt i ansökan avser 25 barn. Huvudmannen behöver inkomma med en planering av hur 
många barn som inledningsvis ska tas emot och på vilken grund man bedömer antalet barn.  
 
2. Lokalplanering 
I ansökan anges att tillgången till lokal mellan kl. 14.15 och 15.00 är begränsad och att barnen 
i fritidshemmet då hänvisas till att vara utomhus alternativt inomhus beroende på om 
förskolebarnen är utomhus eller inomhus. Huvudmannen behöver inkomma med ett 
förtydligande om hur man avser att se till att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. 
Kompletteringen ska också innehålla bilagor avseende brandskydd och anmälan till 
miljökontoret.  
 
3. Samarbetet med skolan 
Huvudmannen behöver inkomma med en planering för samarbetet med barnens skola. 

 
4. Budget 
Budgetunderlaget i ansökan är baserat på 25 barn. Underlaget behöver uppdateras med en 
ekonomisk planering som omfattar både verksamhetens start och planerad utökning.  
 
5. Skolskjuts 
Skolskjuts gäller mellan hem och skola och beviljas utifrån att det råder skolplikt. Fritidshem 
är en frivillig verksamhet och omfattas därför inte automatiskt av rätt till skolskjuts. 
Huvudmannen behöver inkomma med en beskrivning av behovet av skolskjuts.  
 
6. Planerad start 
Huvudmannen behöver beskriva när behörig personal kan finnas på plats för att starta 
verksamheten.  
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör 
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Från:                                Högberg Britt-Marie
Skickat:                           den 1 september 2016 10:30
Till:                                  Engström Lotta
Ämne:                             SV: VB: Fritids Vreta
 
Hej igen,
 
Hon bad mig kolla med dig…
 
Hälsningar
B-M
 
Från: Engström Lotta 
Skickat: den 1 september 2016 09:38
Till: Högberg Britt-Marie
Ämne: Re: VB: Fritids Vreta
 
Hej!
Kolla med Marie-Louise Brundin.
Lotta

Skickat från min iPhone

1 sep. 2016 kl. 09:17 skrev Högberg Britt-Marie <britt-marie.hogberg@uppsala.se>:

Hej Lotta,
 
I ärende 2448 har jag fått detta mail från huvudmannen. De vill öka ansökan från 25 till 40 platser. Räcker det
så här eller måste själva ”grundansökan” kompletteras/ändras?
 
Hälsar och undrar gör Britt-Marie
 
Från: Maria Holmgren [mailto:maria.holmgren@childacademy.se] 
Skickat: den 31 augusti 2016 21:17
Till: Högberg Britt-Marie
Ämne: Fritids Vreta
 
Hej! 
Tack för trevligt samtal idag!
Vi pratade om antal barn. 
Vi ökar på antalet barn till 40 barn i vår ansökan för fritids i Vreta. 
Med vänlig hälsning,
Maria Holmgren 

Get Outlook for iOS
 

mailto:britt-marie.hogberg@uppsala.se
mailto:maria.holmgren@childacademy.se
https://aka.ms/o0ukef
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Från:                                           Högberg Britt-Marie
Skickat:                                      den 6 september 2016 09:08
Till:                                              Utbildningsförvaltningen (UBF)
Kopia:                                        Brundin Marie-Louise
Ämne:                                        VB: Ang antal barn i Child Academy ansökan om fritids!
 
Hej,
 
Att lägga in i ärende 2016-2448.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Britt-Marie Högberg
Strateg
Enheten för utbildningsutbud och tilldelning
-------------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75  Uppsala
Telefon: 018-727 50 11
E-post: britt-marie.hogberg@uppsala.se
 
 
 
 
 
Från: Lars Pettersson [mailto:lars.pettersson@childacademy.se] 
Skickat: den 6 september 2016 08:38
Till: Högberg Britt-Marie
Ämne: Ang antal barn i Child Academy ansökan om fritids!
 
 
God morgon Britt-Marie!
 
Hoppas allt är bra med dig! Du fick ju senast ett mail av Maria där vi ville ansöka om att ta emot 40 barn i vår
fritidsansökan.
 
Eftersom behovet är så stort så har vi nu räknat vidare och kommit fram till att vi vill ändra 40 barn till 50 barn istället i
vår fritidsansökan.
 
Tackar så mycket på förhand!
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Lars Pettersson
VD
 
Child Academy Uppsala AB
Lodjursvägen 7
755 91 Uppsala
Mobil:0709-19 81 07
www.childacademy.se

mailto:britt-marie.hogberg@uppsala.se
mailto:lars.pettersson@childacademy.se
http://www.childacademy.se/
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