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§ 69
Dnr 2022-00003
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Till justerare utses Karin Green (C).
Beslutslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan utse Karin Green (C) till justerare och finner att nämnden bifaller det.
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§ 70
Dnr 2022-00655
Verksamhetsbesök fristående skolor
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning efter besöken
Grupp 1
Helena Nyborg (KD), Andreas Johansson (M), Peter Lundin (C), Olof Eriksson (L),
Jenny Thorbjörnsson (KD) besöker Förskolan Prästkragen Särö Pastorat, Särö
Montessoriskola Daggdroppen, Lyktans Fritidshem Särö Pastorat. Rektorer AnnKristin Janelöv Eriksson och Lena Törning.
 Det finns från samtliga enheter en oro för vad liggande politiska förslag om
sänkt skolpeng för fristående skolor kan komma att innebära. De enheter vi
besökte idag är inte vinstdrivande.
 Alltför svårt att få ersättning för specialpedagoger till barn med NPF enligt
både Pastoratet och Särö Montessori.
 Kostnaden för att hyra B-hallen i Säröskolan är för hög tycker Särö
Montessori, 80 000 kr/läsår för 4 timmar i veckan. Vi reagerade också på det.
 Särö Montessori önskar göra ett studiebesök i stadshuset. 3-5 klassare.
3-5 klassarna ordnade en utfrågning med oss. Vi fick frågor om hur det är att
vara politiker, varför vi blivit politiker, vad vi vill göra för Kungsbacka, om
skolmaten och mycket mer.
 Särö Pastorat ansåg att kommunens tillsyn av deras fritidshem och förskola är
mycket omfattande men professionell och respektfull. Som medborgare
förväntar de sig att motsvarande tillsyn görs på kommunens förskolor och
fritidshem. Görs det?
Grupp 2
Anders Ekström (M), Jens Ling (SD), Anna-Karin Granberg (SD) och Karin Green
(C) besöker Happy Kids Kungsbacka, Örtagårdens kooperativa Förskola, Gottskärs
Grundskola. Rektorer Anneli Brännström, Ulrica Ekholm, Tuula Jacobson och Malin
Hammer.
 Tvåspråkig
 Mat levereras / projekt om olika länder
Örtagården
 Egen kock
 Ska bli åldersblandade grupper
 Föräldrainsatser - städning - städdag ute och inne - gräsklippning
Gottskärs grundskola
 Föräldrakooperativ
 Ett par fixardagar per termin
 Samarbete med Vittra om tjänster
Justerare
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Studiero / Lektionsplanering / Ledarskap
Relationellt ledarskap

Grupp 3
Johan Tolinsson (S), Per-Axel Carlsson (M), Berit Bergström (M), Jan Eric Knutas
(L) besöker Vittra Forsgläntan, Förskolan Grunden, Myrstackens förskola. Rektorer
Sandra Björnwall, Gunilla Thorsson och Susanne Larsson.
 Samtliga besökta skolorna är mycket nöjda med FG förvaltningen, speciellt
framhölls hur inspektionerna utfördes. Beskrevs som utvecklande.
Vittra Forsgläntan
Positivt
 Tillagningskök, mobilförbud, arbetar tidigt med värdegrundsarbete. Är öppna
att ta emot elever från Ukraina. Samarbete kontakt med förvaltning fungerar
väl.
Utmaningar
 Elever psykisk ohälsa - utvecklingspotential att tillsammans arbeta med det
ihop i kommunen.
 Samma bedömning mellan huvudmän
Förskola Grunden - en ekonomisk förening
Positivt
 Treskift med kortare arbetstid upplevs som anställd positivt.
 Många barn i kö.
 Trygg verksamhet
 Veckobrev varje vecka till föräldrar.
Saknar -Utveckling
 Spc i Kungsbacka saknas. Svårare process att få stöd/ hjälp med barn med
särskilda behov.
 Varför femtontimmarsbarn?
Förskola Myrstacken – Åsa
Positivt
 Ett föräldrakooperativ.
 Systematiska kvalitetsarbetet
 Överlämning till förskoleklass
 Tillagningskök
 Föräldrars engagemang.
Utmaning/ Önskemål
 Önskan att lättare söka extra resurs.
 Önskan att på bredare front bli inbjuden till kurser som förvaltningen
erbjuder.
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Grupp 4
Axel Storckenfeldt (M), Susanne Andersson (SD), Jan Byvik (S) och Clas Rosander
(MP) besöker Föräldrakooperativet Tomtebobarnen, Våra Små Hjärtan AB och Nova
Montessoriskola. Rektorer Sara Holmström, Ann-Charlotte Reinler, Maja
Wennergrund, Catharina Andersson och Helen Erneback.
Föräldrakooperativet Tomtebobarnen Montessoriförskolan
 Lunch levereras från en cateringrestaurang som dom är nöjda med men de
skulle önska att få den från samma ställe som grannen, Särö förskola och att
den då kunde samköras.
 Vid nämndens förra verksamhetsbesök önskade Sara att dialogen med
kommunen blev bättre och att dom kunde dela med sig av div. utbildningar,
föreläsningar och annan nyttig information och det har nu blivit bättring.
 Under pandemin så har verksamheten funkat som vanligt och det har inte
varit några större bekymmer med personalstyrka el dyl.
 Vi frågade hur dom hade hanterat situationen med oroligheterna i Ukraina i
gruppen. Sara menade på att de har egentligen bara svarat på frågor ifall
barnen har undrat över något och inte berört ämnet i onödan.
Våra små Hjärtan AB
 Även dom använder Tyra appen och de handlar sin mat på Ica Maxi 2 ggr i
månaden och lagar den själva i lokalens kök vilket ger känslan av
hemmamiljö när doften sprider sig i rummen. För det är ju dagmammor dom
vill kallas.
 De har hållit sig friska under pandemin.
 De tycker att kontakten med kommunen varit väldigt guppig och motig och
haft svårt att få förståelse för den verksamhet dom driver och dom ville att vi
skulle ta med oss frågan varför deras barn inte är lika värda som dom i
kommunal regi.
 Ett stort problem som dom upplever är när de skall skicka in en orosanmälan
om ett barn dom misstänker far illa.
 Det tar tid att bygga upp det förtroende och den tillit som krävs innan ett barn
öppnar upp och vågar berätta och det som sägs är ju sagt i största hemlighet.
 När de då anmäler så hanteras ärendet så klumpigt och osmidigt från
kommunens sida att barnen ofta känner sig svikna av förskolepersonalen och
detta sätter spår i barnet. Det händer att föräldrarna genast tar barnen ut ur
förskolan från en dag till en annan. Detta resulterar ju i att färre väljer
alternativet eller väntar in i det längsta med att anmäla även om det är deras
skyldighet. Detta måste man finna en bättre lösning på så att inte pedagogen
eller förskolan blir ”boven”.
Nova Montessoriskola
 De upplever att det blir allt fler elever med problematiska diagnoser och de
har en stor utmaning med de resurser dom har att stötta alla.
 De har ordnat ett extrarum där en nytillsatt resurspedagog håller extra
lektioner och ger stöd till de elever som behöver detta. Catharina själv åker
hem till familjer där det finns barn med problematisk skolfrånvaro och hjälper
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dem men det behövs mer resurser. Ett förslag är att göra det möjligt för dem
att ta del av ett ambulerande resursteam likt det som finns för de kommunala
skolorna. Det måste kunna lösas För friskola eller ej. Alla barnen i
kommunen är vårt gemensamma ansvar.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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