FAQ – Tävelsås förskola och skola
18 februari 2022 beslutade utbildningsnämnden att göra en omorganisation och
ytterligare nyttjande av befintliga lokaler för att klara framtida platsproblematik.
Vad innebär beslutet i praktiken?
•

Beslutet innebär också att befintliga skollokaler i övrigt, årskurs 1 – 3, används
som idag samt att de två kvarvarande förskoleavdelningarna är kvar i sina
nuvarande lokaler.

•

Nuvarande toaletter och skötrum som används av förskolan ska fortsättningsvis
tillhöra förskolan. Musikundervisningen som idag bedrivs i paviljongen bedrivs i
nyrenoverade lokaler i skolan.

Vilka andra alternativ för beslut fanns?
Alternativen på framtida lösningar för Tävelsås förskola och skola var:
•
•
•

Eleverna i årskurs 3 skjutsas från Tävelsås till Vederslöv skola
En ny paviljong placeras bredvid förskolans lokaler
En omorganisation och ytterligare nyttjande av befintliga lokaler

Efter att ha gått igenom och värderat för- och nackdelar med de olika alternativa
landade utbildningsförvaltningen som sagt i det sista alternativet.

Varför blev beslutet så och varför kunde ni inte sätta dit en helt ny paviljong bredvid
förskolans lokaler (alternativ 2)?
Det förslaget skulle ha medfört en minskad ytan för förskolans så viktiga uteverksamhet.
Det fanns även en stor osäkerhet för möjligheten att få ett beviljande bygglov i tid samt
om byggnationen hade kunnat vara klar till den 1 augusti 2022.

Säkerhetsskälet vägde också tungt. Grindar mot vägen skulle användas i större
utsträckning och vi bedömde att det skulle innebära en ökad risk för små barn att ta sig
ut.

När ska de här justeringarna av befintliga lokaler vara genomförd?
Ventilation och rivning av vägg och uppbyggnad av grupprum är tillsammans med att se
över väggar och golv första prioritering, det vill vi ha klart till augusti.
Sen kommer vi att få till ett extra utrymme för planering och samtal åt lärarna. Dialog
med fastighetsägaren är inledd, vilket ger oss anledning att återkomma i frågan.

Hur berörs förskolan?
Förskolan delar med sig av utrymmet och förskolan behöver även de se över sina extra
utrymmen och framförallt tömma en del saker som de har i olika förråd.

Jag har hört/jag är inbjuden till föräldramötet 20 april 2022. Vilka är med på mötet
och vad kommer att beröras där?
De som är inbjudna till föräldramöte är vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass
och där kommer det att ges information kring lokallösningen för förskoleklassen inför
läsåret 22/23. Mötet leds av rektor för grundskola Mats Johansson och förskolerektor
Sofie Andersson tillsammans med biträdande verksamhetschef grundskola Jessica
Jönsson samt verksamhetschef för förskola Monika Hernborg-Charlin.

Varför bjuder ni inte in alla till ett stormöte?
Vi har erfarenhet av att stormötena inte skapar utrymme för en god dialog. Vi är måna
om att ha en dialog med de vårdnadshavare som är direkt berörda.

Målsättningen är att skapa en trygghet hos dig som kommer ha ditt barn i
förskoleklassen och att du känner dig nöjd med det skolval du gjort för ditt barn.

Hur får övriga vårdnadshavare information om vad som är på gång?
Som föräldramötet antyder kommer vi initialt fokusera på att berörda vårdnadshavare
får den informationen de behöver. Därefter kommer ett informationsbrev till samtliga
vårdnadshavare på Tävelsås förskola och skola skickas ut med samlad information.

Innebär beslutet om att nyttja befintliga lokaler att lärarna får mindre utrymme att
arbeta på?
Nej, inte alls. Tvärtom. Genom att se över lokalutnyttjandet i både förskola och skola så
har vi hittat utrymmen som på ett bättre sätt än tidigare skapar utrymme för att arbeta
enskilt med en eller få elever.

Varför kunde vi inte ha en paviljong vid Gula Villan?
För oss var det en säkerhetsfråga. När barn själva ska passera genom grinden så riskerar
vi att grindens lämnas öppen och att små barn letar sig ut. Vi var inte heller garanterade
att vi skulle få bygglov för en paviljong. En annan viktig fråga hänger ihop med att vi
måste skapa förutsättningar för det som är vår kärnverksamhet. En paviljong på
förskolans tomt hade gjort en för stor åverkan på förskolans lärmiljö.

Vi har ju en paviljong på skolgården idag? Som står på vad man kallar prickad mark.
Varför kan man inte ställa dit ytterligare en paviljong?
Skolledningen och verksamhetscheferna har gjort bedömningen att vi inte behöver
utöka med det lokalutrymmet för de få antalet elever i förskoleklassen som blir fler till
kommande läsår.

Barnens tillgång till en bra utemiljö är viktig och ytterligare en paviljong hade tagit en
del av det så viktiga utrymmet. Prickad mark får man egentligen inte bygga på. Man kan
emellertid få vissa dispenser för tillfälliga bygglov. Riktlinjer kring avstånd till vägar mm
behöver alltid beaktas. Tävelsåskolans utemiljö är fantastisk och närheten till sjön
idyllisk. I den miljön finns det dock också regler i miljöbalken att ta stor hänsyn till
utöver den prickade marken. Hur som helst, vi har bedömt att lokalytan inte behövs
utifrån de förändringar vi nu gör i lärmiljön.

Hur många barn blir det till nästa år? Vet ni det redan idag? Och hur vet ni det?
Nästa årskull med förskolebarn som ska börja i förskoleklass är betydligt färre. Åtta barn
färre och året därpå ser det likadant ut.
Vi i Växjö arbetar med befolkningsprognoser. Där ser vi exempelvis hur befolkningen
flyttar på sig och hur många barn som föds i eller flyttar till olika delar av kommunen.

Vad innebär detta gällande arbetsmiljöfrågan för elever och personal?
Utifrån arbetsmiljöansvaret har huvudmannen olika lagstiftning, riktlinjer och allmänna
råd att ta hänsyn till när vi föreslår och fattar beslut kring lösningar.
Ditt barns trygghet är viktig för oss, därför vill vi också fatta beslut som vi kan stå för.
Beslut som inte bara skapar mervärde här och nu, utan långsiktiga beslut som främjar
fler.

