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Beställning Ladugårdsmarken
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av omställning av Ladugårdsmarken till 7
avdelningar förskola. Beslutet innebär avveckling av befintlig
skolverksamhet på Ladugårdsmarken. Kostnaden för anpassning till 7
avdelningar beräknas till ca 6 mkr.
Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny
förskola/skola Sagoeken med kapacitet för 200 skolelever och 100
förskolebarn. I områdeslokalplanen för Norra Fäladen upprättades en
planering där målsättningen är att ersätta ett antal tillfälliga enheter så
som Backen, Rida ranka samt Sagostundens förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning Ladugårdsmarken BSL 2017/0947
Scenario 2021 Norra fäladen 2016-12-14
Lokalplan Barn och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14
17-01-11 Ladugårdsmarken skiss bottenplan
17-01-11 Ladugårdsmarken skiss suterräng

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Genom omställning till 7 avdelningsförskola får
fler barn tillgång till en sammanhållen förskola vilket underlättar det
pedagogiska utbytet mellan pedagoger samt att det eventuellt kan
påverka det kvalitetsmässiga, ur rekryteringsperspektiv. Den nya
förskolans anpassning kommer att ha grund i den senaste kunskapen om
lärmiljöer för förskolebarn. Den nya förskolan lokaler utgör en grund för
en god verksamhet.

Ärendet
Bakgrund
Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny
förskola/skola Sagoeken med kapacitet för 200 skolelever och 100
förskolebarn. I dåvarande områdeslokalplan för Norra Fäladen
upprättades en planering där befintliga verksamheter på
Ladugårdsmarken och Delfinskolan skulle flytta in i den nya byggnaden.
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I det utrymme som uppstår när skolverksamheten flyttar ut från
Ladugårdsmarkens lokaler kan byggnaden inrymma flera
förskoleavdelningar. Idag finns Backens förskola i paviljonger till följd
av ett inomhusmiljöprojekt.

Projektet
Beställningen innehåller omställning av Ladugårdsmarkens skollokaler
till förskoleverksamhet. Genom omställningen skapas kapacitet för 4
förskoleavdelningar från Backens förskola. Ladugårdsmarken kan med
mindre åtgärder konverteras till enbart förskola. Kostnaden för
anpassning till 7 avdelningar beräknas till ca 6 mkr. Beskrivna åtgärder
är uppfräschning av ytskikt, byte av armaturer samt energiåtgärder.
Den nya enheten Ladugårdsmarken kommer inrymma 7 avdelningar
förskola med ca 120 barn. Tillgänglig friyta utomhus är 3640 kvm vilket
ger ca 31m2/barn. Som beslutsunderlag finns Barn- och skolnämndens
standardlokalprogram för förskola vilket ska användas vid projektering.
Utformning av utemiljön ska göras utifrån kommer Lunds kommuns
riktlinjer för utemiljö vid förskolor användas.
Enligt preliminär tidplan kan projektet genomföras med färdigställande
höstterminen 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

godkänna avveckling av Ladugårdsmarkens skola

att

hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Ladugårdsmarken till
7 avdelningar förskola enligt skrivelsen Beställning
Ladugårdsmarken 2017-11-08 med färdigställande till höstterminen
2020.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
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Sebastian Rånes
Lokalplanerare

