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Lokalförändring Tirfings förskola
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

notera informationen.

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har påbörjat arbete kring Tirfings
förskola enligt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess.
Tirfings förskola är en förskola i tillfälliga lokaler (paviljonger) med
plats för tre avdelningar på Linero i Lund. Enligt barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen ska antalet små
enheter minskas. Därför förslås att paviljongerna där Tirfings
förskola bedriver sin verksamhet lämnas och barnen flyttar in på
Guldåkerns förskola. Dialog har förts med vårdnadshavare enligt
nämndens lokalförändringsprocess. Beslutsärende i barn- och
skolnämnden planeras till novembersammanträdet 2020.

Underlag för beslutet



Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21
Lokalförändring Tirfings förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-05-29 § 59

Ärendet
Barn- och skolförvaltningen har påbörjat arbete kring Tirfings
förskola enligt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess.
Tirfings förskola är en förskola i tillfälliga lokaler (paviljonger) med
plats för tre avdelningar på Linero. I barn- och skolnämndens
lokalplan 2020-2025 föreslås att Tirfings förskola flyttar in sin
verksamhet i nybyggda Guldåkerns förskola våren 2021.
Råbylund är ett av Lunds pågående utbyggnadsområden, här byggs
Guldåkerns förskola som följer tidplan och beräknas vara klar
januari 2021. Förskolan uppförs i två plan, med tillagningskök, och
rymmer sex avdelningar. Befolkningsprognosen för
Linero/Råbylunds visar inte på behov fullt ut av Guldåkerns förskola
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från start 2021. I tabell 1 redovisas befolkningsprognos för Linero –
Råbylund upprättad i april 2020.
Tabell 1: Befolkningsprognos Linero - Råbylund
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

118

111

111

123

135

142

144

147

2

114

119

112

121

132

136

140

142

3

131

113

122

120

130

134

137

140

4

131

130

116

131

129

133

137

139

5

138

130

131

123

139

132

135

138

Total

632

603

592

618

664

677

694

706

I tabell 2 nedan redovisas planerad förändring antal avdelningar
utifrån barn- och skolnämndens lokalplan 2020-2025.
Tabell 2: Planerad förändring Lokalplan Barn och skolnämnden

Förskoleverksamhet område Linero – Råbylund
Inom området Linero - Råbylund finns idag fyra kommunala
förskolor och fyra fristående verksamheter. I maj 2020 var 569 barn
placerade inom området och i september 473 barn.
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Verksamhet
Tirfings förskola är idag i paviljonger med tillfälligt bygglov, som
innehåller kommunal verksamhet med plats för 3 avdelningar samt
en fristående verksamhet Tofsvipan med 3 avdelningar. Tirfings
förskola har under läsåret 2019/2020 haft tre avdelningar med ca
44-47 barn inskrivna. Antal inskrivna i september 2020 är 32.
Dialog
Personal och vårdnadshavare har involverats enligt nämndens
lokalförändringsprocess. Det förslag som utbildningsområdet arbetat
med är att flytta barngrupperna på Tirfing till Guldåkerns förskola.
Flytten bedöms ge positiva effekter för verksamheten som helhet. I
september har dialog med föräldrar till barnen på Tirfings förskola
genomförts. Dialogmötena har genomförts över telefon och syftar till
att utreda vårdnadshavares synpunkter och tillsammans diskutera
förslag på lösning. Utifrån flera av samtalen rektorer har haft med
vårdnadshavare upplevs en stor trygghet i att flytta med känd
personal och barngrupp. De flesta vårdnadshavarna är positiva till
flytten. Ett antal vårdnadshavare har angett i samtal att de planerar
att söka annan förskola än Guldåkern. De har också meddelats att det
finns flera alternativ på närliggande förskolor.
Föreslagen förändring och vidare process
Barn- och skolförvaltningen föreslår att verksamheten på Tirfings
förskola upphör när Guldåkerns förskola står inflyttningsklar.
Beslutsärende bereds till barn- och skolnämnden i november 2020.

Beredning
Ärendet bereds utifrån barn- och skolnämndens
lokalförändringsprocess.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ärendet handlar om att använda
förskoleverksamhetens resurser på ett effektivt sätt. Det handlar om
att kunna erbjuda alla barn på Linero/Råbylund en god utbildning i
förskolan.

Ekonomiska konsekvenser
Avveckling av paviljongerna där Tirfings förskola finns idag innebär
en minskad lokalhyra med ca 1,1 mnkr per år.
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