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

notera informationen.

Sammanfattning
Backens förskola är en förskola på Norra fäladen i tillfälliga lokaler
(paviljonger) som placerades 2011 i samband med att förskolan
Slangbågen revs på grund av fuktproblem.
Sedan juni 2020 genomförs renovering och ombyggnation av
Ladugårdsmarkens förskola (tidigare även skola) efter beslut av
kommunstyrelsen i november 2018.
Barn- och skolförvaltningen föreslår att paviljongerna där Backens
förskola bedriver sin förskola lämnas och att barnen flyttar in på
Ladugårdsmarkens förskola när den är färdigrenoverad. Dialog har
förts med vårdnadshavare sedan november 2017 då beslutet om att
Ladugårdsmarken skulle ställas om helt till förskola fattades av
dåvarande barn- och skolnämnd Lund Stad. Barn- och
skolförvaltningen gör bedömningen att beslutsärende om
lokalförändringen kan presenteras vid novembersammanträdet
2020.

Underlag för beslutet





Postadress

Box 41
221 00 Lund

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-08-26 § 96
Lokalförändring Backens förskola
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-07 § 308
Beställning Ladugårdsmarken
Protokollsutdrag barn- och skolnämnd Lund stad 2017-11-08
§ 103 med tillhörande tjänsteskrivelse (dnr BSL 2017/0947)
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Telefon växel
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Ärendet
Backens förskola bedriver sin verksamhet i tillfälliga paviljonger som
placerades ut 2011 i samband med att förskolan Slangbågen revs på
grund av fuktproblem.
I februari år 2016 beslöt barn- och skolnämnd Lund stad att beställa
en ny förskola/skola Sagoeken (nu Delfinens skola och förskola) med
kapacitet för 200 skolelever och 100 förskolebarn. I områdeslokalplanen för Norra Fäladen upprättades samtidigt en planering där
målsättningen var att ersätta ett antal tillfälliga enheter som Backen,
Rida ranka samt Sagostundens förskola. I november 2017 beställde
barn- och skolnämnd Lund stad (dnr BSL 2017/0947) som ett led i
detta att Ladugårdsmarken skulle ställas om till sju avdelningar
förskola och att detta även skulle möjliggöra att Backens förskolas
paviljonger kunde avvecklas och verksamheten flytta in på
Ladugårdsmarken.
Kommunstyrelsen beslöt vidare den 7 november 2018, § 308, (dnr
2017/1084) att anpassa Ladugårdsmarkens skola och förskola till att
endast vara förskola i framtiden utifrån skolnämndens beställning.
Ombyggnationen av Ladugårdsmarken påbörjades i juni 2020 och
beräknas vara färdig för inflyttning i december 2020.
Ladugårdsmarkens förskolas verksamhet är under ombyggnationen
samlokaliserad med Backens förskola i paviljongerna.
I tabell 1 redovisas befolkningsprognos för Norra Fäladen upprättad
i april 2020.
Tabell 1: Befolkningsprognos Norra Fäladen
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

127

135

154

153

154

156

158

161

2

154

134

136

151

151

153

155

157

3

144

156

136

138

151

152

153

155

4

137

150

155

138

141

152

153

155

5

143

143

152

155

142

144

154

155

Total

705

718

733

735

739

756

774

784

Förskoleverksamhet område Norra Fäladen
Inom området Norra Fäladen finns åtta kommunala förskolor och sex
fristående förskolor. I maj 2020 var 648 barn placerade inom
området och i september 540 barn.
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Bild 1: Förskolor inom området Norra Fäladen

Det finns en överkapacitet inom förskoleverksamheten på Norra
Fäladen och utbildningsområdet vill minska antalet små enheter. I
tabell 2 redovisas planerad förändring antal avdelningar från
skolnämndens lokalplan 2020-2025.
Tabell 2: Planerad förändring antal avdelningar Norra Fäladen (Källa:
Lokalplan Barn och skolnämnden 2020-2025P
Planerad förändring antal avdelningar Norra Fäladen
Förskola
Befintligt
Planerad utb.
Annegården
6
6
Backen
4
4
Hans och Greta
3
3
Ladugårdsmarken
3
3
Lönneberga
4
4
Rida Ranka
2
2
Saltkråkans
8
8
Delfinskolan
6
6
Ladugårdsmarken
7
Lovisaskolan
Avveckling
Total
36
43
l förändring antal avdelningar Norra Fäladen

Netto 2025
6
4
3
3
4
2
8
6
7
-7
36
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Verksamhet
Backens förskola är idag i paviljonger (med plats för fem
avdelningar) som ställdes upp 2011 i samband med att intilliggande
förskolan Slangbågen revs till följd av fuktproblem. Backens förskola
har under läsåret 2019/2020 haft mellan 51-58 inskrivna barn.
Fr o m hösten 2020 är Ladugårdsmarkens förskola och Backens
förskola samlokaliserade i Backens paviljonger. Antal inskrivna i
september är 34 barn på enhet Backen samt 33 barn från
Ladugårdsmarken.
Information till vårdnadshavare
När beslut fattades 2017 om att Ladugårdsmarkens skola och
förskola enbart skulle bli förskola informerade förskolechefen
vårdnadshavare på Backens förskola. Vårdnadshavare fick
information om att Backens förskola kommer att flytta sin
verksamhet till Ladugårdmarken efter ombyggnationen. Information
har löpande givits via Unikum och föräldramöten. Vårdnadshavare
som sökt plats på Backens förskola har fått information om att
Backen kommer flytta till Ladugårdsmarken. Rektor och
verksamheten har, när de inte haft kontakt med vårdnadshavarna
innan de börjat inskolning, meddelat vårdnadshavarna om
planeringen under inskolningen. Det som informerats är att barn och
pedagoger flyttar tillsammans och att barngrupperna i så stor
utsträckning det är möjligt behålls. Vårdnadshavare har fått
möjlighet att ställa frågor till rektor.
Vårdnadshavare bjöds in till informationsmöte med möjlighet till
frågeställning och synpunkter under våren 2020. Detta fick dock
ställas in på grund av rådande pandemi. När rektor ställde in mötet
uppmanades vårdnadshavare med frågor och eventuella synpunkter
att meddela dessa direkt till rektor. Inga frågor eller synpunkter har
inkommit. Inför vårterminen har ett antal vårdnadshavare meddelat
att de önskar placering på annan förskola än Ladugårdsmarken.
I maj informerades vårdnadshavarna om barngrupper och arbetslag
hösten 2020. Det informerades om att avdelningarna på Backen får
nya namn som en del i förberedelserna inför flytten till
Ladugårdsmarkens förskola.

Beredning
Ärendet bereds enligt barn- och skolnämndens
lokalförändringsprocess.
Föreslagen förändring och vidare process
Barn- och skolförvaltningen gör bedömningen att dialog har förts
med vårdnadstagare under en längre period kring att Backens
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förskolas verksamhet ska flytta till Ladugårdsmarken när denna står
klar för inflyttning i januari 2021. Beslutsärende bereds till barn- och
skolnämnden i november 2020.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ärendet handlar om att använda
förskoleverksamhetens resurser på ett effektivt sätt. Det handlar om
att erbjuda alla barn på Norra Fäladen en god utbildning i förskolan.
Genom omställningen av Ladugårdsmarken till sju avdelningar
förskola från tre avdelningar underlättas det pedagogiska utbytet
mellan pedagoger.

Ekonomiska konsekvenser
Avveckling av paviljongerna där Backens förskola finns i dag innebär
en minskad lokalhyra med ca 2,2 mnkr per år.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Gustav Svensson
Enhetschef lokalplanering

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningschef område 2
För kännedom:
-

