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Ansökan om godkännande och bidrag för
fristående förskola - Norlandia

Sammanfattning

Norlandia inkom 2018-04-16 med en ansökan om godkännande
och bidrag för fristående förskola. De ansöker om att få öppna i den
förskola som i detaljplanen benämns Kolartorp 3. Förskolan ska
bestå av tio avdelningar med totalt 125 barn och 21 anställda, varav
fem förskollärare. Planerad start är januari 2019.
Norlandia förskolor har inkommit med flertalet dokument, bland
annat verksamhetsbeskrivning, handlingsplaner, hyreskontrakt och
ekonomiska kalkyler.
Målsättningen med verksamheten är att arbeta utifrån Norlandias
pedagogiska koncept som är övergripande och strategiskt styrande.
Konceptet beskriver nuläge, har ett femårsperspektiv och utgår från
gällande lagar, föreskrifter, nationella och internationella
styrdokument som rör barns uppväxtvillkor. Konceptet bygger på
forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Konceptet
utgör grunden för förskolornas verksamhetsplan tillsammans med
kvalitetsmål och värdegrund.
Förskolan är beräknad till 1100 kvadratmeter och förskolegården är
beräknad till 3000 kvadratmeter. Förskolan ligger inom
konceptförskolans riktlinjer. Förskolegården ger en yta på 24
kvadratmeter/barn, vilket förskolan har beskrivit att de kommer att
kompensera genom att nyttja närområdet i pedagogiskt syfte.
Norlandia bedriver idag tillsammans med sina dotterbolag 56
förskolor i olika kommuner. Tillsynsansvarig har varit i kontakt
med andra kommuners tillsynsansvariga för referenstagning av
Norlandia förskolor.
Förvaltningens synpunkter

Enligt ovanstående redogörelse ser förvaltningen inget hinder att
Norlandia förskolor AB beviljas tillstånd att bedriva verksamhet i
Haninge kommun.
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Underlag för beslut

- Ansökningshandlingar (finns att tillgå hos registrator)
- Referenstagning.
Förslag till beslut

1. Ansökan om godkännande och bidrag för fristående förskola
Norlandia förskolor AB godkänns under förutsättning att
följande dokument redovisat innan verksamhetsstart:
ansvarsförsäkring, godkännande från fristående brandkonsult
och kopia på anmälan till Södertörns- Miljö och
Hälsoskyddsförbund för hantering av livsmedelshantering.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Ansökan om godkännande och bidrag för fristående förskola
Norlandia förskolor AB godkänns under förutsättning att
följande dokument redovisat innan verksamhetsstart:
ansvarsförsäkring, godkännande från fristående brandkonsult
och kopia på anmälan till Södertörns- Miljö och
Hälsoskyddsförbund för hantering av livsmedelshantering.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Norlandia förskolor AB
För kännedom: Norlandia förskolor AB, Åsa Harge
(tillsynsansvarig), Helene Haist (administrativ handläggare),
förskolechefer.
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