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Barn- och utbildningsnämnden

Omvandling från pedagogisk omsorg till
förskola på Ärlan
Förslag till beslut
Ombilda Ärlans pedagogisk omsorg till förskola.

Ärendebeskrivning
Ärlan är en verksamhet i centrala Höör där det för närvarande bedrivs pedagogisk
omsorg. Lokalerna är förhållandevis små och rymmer högst 1.5 avdelning. Den
verksamhet som bedrivs idag är pedagogisk omsorg med barnskötare i personalstyrkan.
Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola där verksamheten inte styrs av läroplanen
för förskolan. Ursprungstanken med pedagogisk omsorg är att det ska finnas ett
småskaligt, hemlikt alternativ till förskola, likt äldre tiders dagbarnvårdare. Av skollagen
framgår att kommunen ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg. Idag är
efterfrågan i Höörs kommun på sådana alternativ är liten. Eftersom det däremot råder
brist på förskoleplatser behöver Ärlan ombildas så att det istället kan erbjudas
förskoleplatser där. Lokaler och utemiljö på Ärlan behöver rustas upp och förbättras.
Förskolechef Eva Landin har haft föräldramöte med de vårdnadshavare som har sina
barn i den pedagogiska omsorgen på Ärlan med anledning av en eventuell
verksamhetsförändring. Bland vissa vårdnadshavare finns en oro för att Ärlans
verksamhet, om den skulle ombildas till förskola, skulle bli mera uppstyrd och barnens
frihet skulle begränsas. Andra föräldrar uppger att de valt Ärlan för att den ligger
tillgängligt och för att de vill ha en liten förskola med känd personalgrupp.
Förslaget innebär att det fortfarande kommer att vara en liten förskola med en liten
personalgrupp. Men det kommer att bedrivas förskola som styrs utifrån läroplanen och
det behöver rekryteras en förskollärare.
Pedagogisk omsorg finns för närvarande också i Tjörnarp i traditionell form likt
dagbarnvårdare.
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