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Införande av pedagogisk omsorg, familjedaghem, i enskild
regi i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta.
1.

Godkänna ansökan om att starta pedagogisk omsorg i enskild regi.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Sammanfattning
Anna-Maria Castaneda och Lina Rutström ansöker hos Nynäshamns kommun om
att få starta pedagogisk omsorg i enskild regi i form av familjedaghem. Omsorgen
är tänkt att bedrivas gemensamt i en lokal i centrala Nynäshamn. Det är
Nynäshamns kommun som ska bedöma om huvudmannen för den enskilda
verksamheten har förutsättningar att följa skollagen (2010:800), Läroplanen (Lpfö
98 Rev 2010) samt kommunens riktlinjer och övriga föreskrifter. Förvaltningen
har gjort bedömningen att de sökande lever upp till de krav som kommunen
ställer.

Ärendets beredning
Ärendet är handlagt på barn- och utbildningsförvaltningens administrativa enhet.
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Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en checklista inför start av
pedagogisk omsorg i enskild regi, vilken innehåller de kriterier som barn- och
utbildningsnämnden beslutat ska uppfyllas för att pedagogisk omsorg ska få
bedrivas i Nynäshamns kommun:
1. Beskrivning av huvudmannen för verksamheten med bifogande av t ex
föreningsstadgar eller registreringsbevis från Bolagsverket.
Huvudmän för verksamheten är Anna-Maria Castaneda och Lina Rutström.
Familjedaghemmet Chicos Handelsbolag är registrerat hos Bolagsverket 2012-1026. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av dokumentet. Firman har
tecknats gemensamt av de båda sökande, och det framgår att företaget ska bedriva
den pedagogiska omsorgen i lokal. En av huvudmännen har ett barn fött 09 som
kommer att ingå i barngruppen.
2. Beskrivning av de lokaler och utemiljöer som skall användas i verksamheten
samt hur långt lokalanskaffningen kommit och vilka hinder som kan finnas i
lokalanskaffningen. Om det krävs ska kopia på bygglov inlämnas när sådant
erhållits.
Enligt SkolL 2010:800 25 kap. 7 § ska verksamheten bedrivas i ändamålsenliga
lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Verksamheten kan
bedrivas i ett hem eller i annan lämplig lokal.1
Lokal för verksamheten ligger på Heimdalsvägen 6 i Nynäshamn och är 110 kvm
stor. Den är belägen på nedre botten och består av ett stort samlingsrum, två
mindre rum, kök med matsal, tvättrum, wc samt ett antal förrådsutrymmen.
I lokalen har liknande verksamhet tidigare bedrivits. I anslutning till lokalen finns
lekplats och ett skogsparti. Bygglov är sökt, i nuläget inväntas svar från
bygglovshandläggare, och kopia kommer att skickas till barn- och
utbildningsförvaltningen så snart som det är klart. Lokalen kommer att inredas så
att den upplevs trygg och hälsosam. Utformningen kommer att möjliggöra en
varierad verksamhet. Anmälan har skett till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund om vilken form av verksamhet som planeras starta i lokalen.

3. Beskrivning av personalen som skall bedriva verksamheten och deras
funktion, utbildning, erfarenhet samt antal personer och omräknat till
årsarbetskrafter.
Enligt SkolL 2010:800 25 kap. 7 § ska det finnas personal med sådan utbildning
eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet
kan tillgodoses Personal i pedagogisk omsorg bör ha en utbildning med inriktning
mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller.2
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Anna- Maria Castaneda och Lina Rutström har arbetat i förskola och i andra
omsorgsformer, närmast i tiden på den fristående Montessoriförskolan Lilla
Parveln i Ösmo. De sökande har läst barnskötarutbildning, respektive
omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och har lång erfarenhet av att arbeta med
barn. Båda har gått en tvåårig montessorilärarutbildning med inriktning på barn 06 år. De kommer båda två att arbeta som pedagoger i familjedaghemmet. Den
administrativa delen sköts av en tredje person, som inte kommer att arbeta med
barnen. Städning och matlagning sköter pedagogerna själva.
4. För anställd personal ska registerutdrag inlämnas till huvudman enligt lagen
(2000:873) § 1.
Utdrag ur belastningsregistret gällande huvudmännen själva är inlämnat till barnoch utbildningsförvaltningen och utskrivet 2012-10-17.
5. Beskrivning av antalet barn och verksamhetens organisation med uppgift om
barngruppernas storlek och åldersmässiga sammansätting samt verksamhetens
öppettider.
I full organisation ska barnantalet i gruppen uppgå till 12 st i förskoleålder, med
en så jämn fördelning som möjligt över åldrarna. Öppettiderna följs av
kommunens riktlinjer, d v s 06.30-18.30.
6. Beskrivning av verksamhetens mål, pedagogiska inriktning och eventuell
profilering.
Målet med verksamheten uppges vara följande:
- Barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna
- Barnen ska lära sig respektera sig själva och andra
- Barnen ska utvecklas både som enskilda individer och som grupp
- Barnens ska utveckla en stark självkänsla och självständighet
- Barnens nyfikenhet ska utvecklas och deras lust att leka och lära ska
stimuleras
- Barnens språk ska utvecklas, samt kunskapen om olika kulturer
- Barnens kunskap om att ta hand om natur och miljö ska utvecklas.
För att uppnå målen läggs verksamheten upp på följande sätt:
- En stor vikt läggs på att inskolning av nya barn blir så bra som möjligt den
första kontakten med barn och föräldrar är viktig för den fortsatta tiden.
- Barnens positiva sidor ska stärkas, och de ska få mycket beröm.
- Utvecklingssamtal och föräldramöten kommer att ske 1-2 ggr/år, och vid
behov vid fler tillfällen. Ett veckobrev distribueras till föräldrarna varje
vecka.
- Barnen får egna portfoliopärmar och dokumentation ska genomföras av
vad barnen gör i verksamheten.
- Varje barn ska ha en bok med foton på sig själv och sin familj, vilken
tillverkas tillsammans med föräldrarna.
- De kommer också att få varsin tidslinje uppsatt på väggen, med foton från
0 år och framåt.
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Barnen får på ett naturligt sätt vara med och lära sig om olika
vardagssituationer.
Pedagogerna kommer att prata mycket med barnen, spela spel och vara
noga med att namnge olika saker i vardagen, ett sätt att hjälpa barnen i
deras språkutveckling och berikande av ordförrådet.

De sökande anger i sin värdegrundsbeskrivning att verksamheten ska vila på
samma grunder som barnkonventionen. På så sätt vill de visa barnen hur världen
kan se ut för barn i andra länder och kulturer. De vill också ge barnen
grundläggande värderingar för människors lika värde samt en förståelse för de
mänskliga rättigheterna.
För att minimera risken för diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling sker ett arbete med förebyggande åtgärder som omfattar alla
diskrimineringsgrunderna. Det finns en plan mot kränkningar och diskriminering.
I värdegrunden beskrivs också att barnens identitet, självkänsla och empatiska
förmåga stärks genom att pedagogernas bekräftelse av dem. Alla barn ska ges
samma möjlighet att framföra sin åsikt och tanke, lära sig lyssna, respektera andra
och ta ansvar. Pedagogerna vill ge barnen verktyg för att kunna hantera saker som
jämställdhet, genus, demokratiskt tänkande och att ta tillvara varandras olikheter.
Någon särskild pedagogisk inriktning är inte aktuell enligt huvudmännen.
7. Beskrivning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar det första
verksamhetsåret samt en plan för de kommande två åren.
Se bilaga 4
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att de sökande har goda grunder att
starta verksamhet på. De har en tydlig och väl genomarbetad verksamhetsplan och
plan för förebyggande åtgärder mot diskriminering och trakasserier. De har tagit
ställning till barnkonventionen och de är väl förberedda för att starta upp
verksamheten. Tillsyn av verksamheten kommer att utföras av barn- och
utbildningsförvaltningen minst en gång om året.

Ekonomiska konsekvenser
Den pedagogiska omsorgen räknar med intäkter och kostander som resulterar i att
verksamheten kan ha en expansionsfond som växer med ca 48 000 kr per år.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Verksamhetsplan Chicos
Plan mot kränkningar och diskriminering
Ekonomisk kalkyl
Beskrivning av huvudmannen
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