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Ansökan om godkännande av JENSEN education
school AB som huvudman för JENSEN förskola
Nedersta
Sammanfattning

JENSEN education school AB kom den 22 januari 2020 in
med en ansökan om att bli godkänd som huvudman för en ny
förskola vid namn JENSEN förskola Nedersta. Förskolan ska
inrymmas i en ny lokal på fastigheten Nödesta 8:269 i
Haninge kommun. Förskolan ska bestå av sex till sju
avdelningar med sammanlagt 115 barn samt personal i
barngrupperna motsvarande 19,5 heltidspersonal. Sju ur
personalen ska vara förskollärare. Övrig personal ska
motsvara 75 procent av en heltidstjänst. Planerad start är den
1 maj 2021.
Sökanden har kommit in med flera dokument och uppgifter,
bland annat handlingsplaner, hyreskontrakt och ekonomiska
kalkyler samt beskrivningar av verksamheten och lokalen där
verksamheten ska bedrivas.
Sökanden beskriver i sin ansökan bl.a. att varje barn ska ges
utmaningar och stimulans att bygga sitt eget självförtroende
och självkänsla. Målet är att varje barn både ska stortrivas i
förskolan och lära sig mycket. Ambitionen är att vara Sveriges
bästa förskola. JENSEN:s utbildningskoncept ”Träning för
verkligheten” ska genomsyra verksamheten.
Förskolepersonalen ska ha ett coachande förhållningssätt där
de stöttar barnen att klara av saker själva och tillsammans
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med barnen tränar på att göra sådant som känns svårt.
Genom engagemang och kompetens ska pedagogerna skapa
en trygg och trivsam förskola. Verksamheten ska grundas på
skollagen, förskolans läroplan och kommunens riktlinjer.
Förskolans utrymme i lokalen på Nödesta 8:269 ska bestå av
cirka 930 kvm.
Sökanden bedriver idag flera förskolor i kommuner runt om i
Sverige, bl.a. i Stockholm, Sollentuna, Västerås, Botkyrka och
Nacka.
Förvaltningens synpunkter

Sökanden har lämnat uppgift om att lokalen där
verksamheten ska bedrivas ännu inte är färdig och att det
därför är svårt att nu lämna in ett utlåtande från en fristående
brandkonsult och ett protokoll för radonmätning av lokalen.
Lokalens adress är ännu inte bestämd och sökanden har inte
lämnat in en kopia på försäkringsbesked som avser barnen i
verksamheten.
Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun gör, med
reservation för att ovannämnda handlingar och uppgifter
kommer in och inte visar på oacceptabla brister, följande
bedömning av om sökanden ska godkännas som huvudman
för förskolan. Sökanden bedöms genom erfarenhet eller på
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
aktuell förskoleverksamhet, ha ekonomiska förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt
ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
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utbildningen. Bedömningen är att sökanden är lämplig.
Bedömningen är vidare att den tilltänkta utbildningen inte
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna
eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna i Haninge kommun. Sammanfattningsvis gör
utbildningsförvaltningen bedömningen att sökanden ska
godkännas som huvudman för förskolan JENSEN förskola
Nedersta.
Underlag för beslut

- Ansökan, kompletterande handlingar från sökanden samt
registerutdrag för personerna i sökandens ägar- och
ledningskrets (handlingarna finns tillgängliga hos
registratorn).
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att godkänna
JENSEN education school AB som huvudman för JENSEN
förskola Nedersta med 115 platser under följande
förutsättningar. JENSEN education school AB ska innan
verksamhetsstart den 1 maj 2021 till
utbildningsförvaltningen i Haninge kommun lämna in ett
utlåtande från en fristående brandkonsult angående, ett
protokoll från radonmätning av och uppgift om adress till
den lokal där verksamheten ska bedrivas samt handling
som visar att barnen i JENSEN förskola Nedersta är
försäkrade. Handlingarna ska inte visa på oacceptabla
brister.
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__________
Expedieras:
Akt och JENSEN education school AB.

För kännedom:
Administrativ handläggare för placering i förskola och jurist
på utbildningsförvaltningen.

