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Dnr 2020 /860 

Svar på medborgarförslag och ideer kring Åby förskola 
INLEDNING 
En medborgare inkom den 5 juni 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren har en rad förslag och ideer om förändringar. Förslaget som 
ursprungligen daterades i november 2018, har uppdaterats i maj 2020 och formellt 
sett blivit ett medborgarförslag som inkom till Kommunstyrelsens förvaltning den 5 
juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1309, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga SK 2021.425, yttrande från Tekniska kontoret 
Bilaga SK 2020.8513, protokollsutdrag från skolnämnden,§ 79, 2020-11-17 
Bilaga SK 2020.8127, yttrande från barn- och utbildning 
Bilaga SK 2020.4445, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut§ 246, 2021-11-24 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrkan de 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola 

Jennie Abrahamsson inkom den 5 juni 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren har en rad förslag och ideer om förändringar. Förslaget är 
ursprungligen daterat november 2018, har uppdaterats i maj 2020 och formellt sett 
blivit ett medborgarförslag som inkom till Kommunstyrelsens förvaltning 5 juni 
2020. 

Hennes bedömning är att nuvarande lokaler inte är anpassade för den 

förskoleverksamhet som skall ges. Det är trångt, saknas tillräckligt många toaletter 

som dessutom inte är anpassade för små barn. 

Förskolan delar personalutrymme med skolans personal, något som 

enligt henne oftast ses som negativt, då det inte finns möjlighet att gå undan. 

Personalutrymmet delas dessutom med rektor som använder det som arbetsplats. 

Ventilationen upplevs vara bristfällig, golven är kalla. 

I maj 2020 har beskrivningen kompletterats med ytterligare förstärkt beskrivning 

av den bristfälliga lokalsituationen. 

Ett första förslag är att lokalerna renoveras, byggs ut och att miljöerna struktureras 

upp. 

Det andra förslaget är att flytta förskolan till i första hand ett tomt elevhem på 

Ösby. Förslagsställaren ser möjligheter till givande samarbete med 

naturbruksgymnasiet. Förskolan skulle kunna få miljöprofil. 

Fler barn skulle kunna tas emot, och förskolebarnen skulle kunna dela matsal och 

kök med övriga skolan. 

Genom att flytta förskolan skulle Åby skola också kunna få mer lokaler och skolan 

utökas från f-3 till att även omfatta årskurs 4-6. 

Ett tredje förslag, är att bygga en helt ny förskola vid Ösby. 

Medborgarförslaget har remitterats till före detta skolnämnden och 
samhällsbyggnadskontoret för yttranden. 

2021-11-16 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Barn- och utbildningsnämnden framför att inrymma en förskola i befintliga lokaler 
på Ösby Naturbruksgymnasium i dagsläget måste bedömas vara omöjligt. De idag 
oanvända elevhemmen är i sådant skick att stora ombyggnationer måste göras. 
Fastighetsenheten kan närmare beskriva konsekvenserna av sådana investeringar, 
när det gäller lagkrav för ny verksamhet. 

Övriga lokaler på Ösby är redan idag överutnyttjade. Även matsal och andra 
gemensamhetsutrymmen har nått gränsen för sin kapacitet.Naturbruksgymnasiet i 
övrigt får allt fler elever och lokalerna räcker inte till. 

Det som alltså skulle kunna vara möjligt är förslag 1 eller 3, det vill säga rusta och 
renovera nuvarande lokaler vid Åby, eller bygga en helt ny förskola, och enligt 
förslaget i anslutning till Ösby naturbruksgymnasium. 

Barn- och Utbildnings bedömning är att de beskrivna behoven av renovering och 
om- och tillbyggnad är väl underbyggt. Såväl förskole- som skollokaler och 
fritidslokaler vid Åby har stora brister. 

Det andra återstående alternativet, att bygga en ny förskola vid Ösby är ett tänkvärt 
förslag, som dock noggrant behöver beredas. Ösby är delvis ett jordbruk med många 
riskmoment med stora fordon och djur som innebär betydande risker för den som 
inte vet hur de skall hanteras på ett säkert sätt. 

En framskrivning av befolkningsunderlaget i Saladamm och kringliggande områden, 
pekar inte på någon ökning av barn- och elevunderlaget under överskådlig tid. För 
en sådan ökning behövs antingen inflyttning av unga barnfamiljer, eller att 
vårdnadshavare i exempelvis Sala tätort väljer förskolan i Saladamm/Ösby och är 
beredda att dagligen hämta och lämna sina barn där. 

Åby skolas attraktionskraft skulle sannolikt öka om lokalsituationen förbättrades, 
och om förutsättningar fanns med elevunderlag, därmed ekonomi, breddad 
personaltillgång och kompetens, att utveckla exempelvis attraktiva pedagogiska 
inriktningar. 

En utveckling av Ös by-området där nya verksamheter tillförs bör ingå i en 
merövergripande plan. En stor utredning om Ös bys utveckling är i skrivande stund, 
oktober 2020, under slutbehandling. I den ingår dock inte uppdraget att undersöka 
möjligheterna att förlägga en förskola vid Ösby. 

Medborgarförslaget ger indikationer på ett behov av en översyn av Åby skola och 
förskolas framtid och eventuella utveckling. Nuvarande situation med endast en 
förskoleavdelning och mestadels små årskullar i skolverksamheten, är långt ifrån 
tillfredsställande och den lokalsituation som förslagsställaren beskriver lämnar 
mycket övrigt att önska. 

Under 2021 har omfattande utredningar av vilka investeringar som behöver göras i 
kommunens förskolor och skolor genomförts, och i skrivande stund pågår arbetet 



KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

med en reinvesteringsplan för alla skollokaler som ska fastställas i samband med 
beslut om investeringsbudget i maj 2022. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

ink. 2021 -03- 0 3 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola Dnr 
2020/860 

Jennie Abrahamsson inkom den 5 juni 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Medborgarförslaget har skickades då vidare till skolnämndens dåvarande 
ordförande Hanna Westman eftersom detta inte enbart är en verksamhetsfråga, 
utan i huvudsak handlar om politiska ambitioner och överväganden. 

Det registreras även som en inkommen handling till skolnämnden. 

SK 2020/860 
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Dnr 2020/860 

Medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola 

BAKGRUND 
Den 9 oktober 2020 fick Skolnämnden begäran om yttrande angående ett 
medborgarförslag med förslag och ideer kring Åby förskola. 

Yttrandet skall vara administrativa enheten tillhanda senast 2020-12-31. 

Beredning 
Yttrande per den 10 november 2020. 
Medborgarförslag. 

Benny Wetterberg, utvecklingschef, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bengt Larsson (C) yrkar att skolnämnden beslutar 

att överlämna Barn och Utbildnings yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att överlämna Barn och Utbildnings yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

f 
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Utdragsbestyrkande 
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Internremiss, medborgarförslag om ideer kring Åby förskola 

BAKGRUND 

9 oktober 2020 fick Skolnämnden begäran om yttrande angående ett 
medborgarförslag med förslag och ideer kring Åby förskola. 

Yttrandet skall vara administrativa enheten tillhanda senast 2020-12-31. 

Förslaget 

Jennie Abrahamsson, förskollärare på Åby förskola, har en rad förslag och ideer om 
förändringar. Förslaget är ursprungligen daterat november 2018, har uppdaterats i 
maj 2020 och formellt sett blivit ett medborgarförslag som inkom till 
Kommunstyrelsens förvaltning 5 juni 2020. 

Hennes bedömning är att nuvarande lokaler inte är anpassade för den 
förskoleverksamhet som skall ges. Det är trångt, saknas tillräckligt många toaletter 
som dessutom inte är anpassade för små barn, etcetera. 

1 (3) 
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ÄRENDE 12 

DNR 2020/860 

JUNEANN WINCENT 

Förskolans personal delar personalutrymme med skolans personal, något som enligt 
henne oftast ses som negativt, då det inte finns möjlighet att gå undan. 
Personalutrymmet delas dessutom med rektor som använder det som arbetsplats. 

Ventilationen upplevs vara bristfällig, golven är kalla. 

I maj 2020 har beskrivningen kompletterats med ytterligare förstärkt beskrivning 
av den bristfälliga lokalsituationen. 

Ett första förslag är att lokalerna renoveras, byggs ut och att miljöerna struktureras 
upp. 

Det andra förslaget är att flytta förskolan till i första hand ett tomt elevhem på 
Ösby. Förslagsställaren ser möjligheter till givande samarbete med 
naturbruksgymnasiet. Förskolan skulle kunna få miljöprofil. 

Fler barn skulle kunna tas emot, och förskolebarnen skulle kunna dela matsal och 
kök med övriga skolan. 

Genom att flytta förskolan skulle Åby skola också kunna få mer lokaler och skolan 
utökas från f-3 till att även omfatta årskurs 4-6. 

Ett tredje förslag, är att bygga en helt ny förskola vid Ösby. 

YTTRANDE 

Att inrymma en förskola i befintliga lokaler på Ösby Naturbruksgymnasium måste i 
dagsläget bedömas vara omöjligt. De idag oanvända elevhemmen är i sådant skick 
att stora ombyggnationer måste göras. Fastighetsenheten kan närmare beskriva 



Barn och utbildning 

investeringar i fastigheter. I det arbetet bör i så fall även skolnämnden och 
förvaltningens kontor Barn och Utbildning ha en given roll, utifrån 
verksamhetsperspektiv, det vill säga kvalitet, ekonomi, befolkningsunderlag, 
möjlighet till kompetensförsörjning, etcetera. 

Nuvarande situation med endast en förskoleavdelning och mestadels små årskullar i 
skolverksamheten, är långt ifrån tillfredsställande och den lokalsituation som 
förslagsställaren beskriver lämnar mycket övrigt att önska. 
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Internremiss, medborgarförslag om ideer kring Åby förskola 

BAKGRUND 
9 oktober 2020 fick Skolnämnden begäran om yttrande angående ett 
medborgarförslag med förslag och ideer kring Åby förskola. 

Yttrandet skall vara administrativa enheten tillhanda senast 2020-12-31. 

Förslaget 

Jennie Abrahamsson, förskollärare på Åby förskola, har en rad förslag och ideer om 
förändringar. Förslaget är ursprungligen daterat november 2018, har uppdaterats i 
maj 2020 och formellt sett blivit ett medborgarförslag som inkom till 
Kommunstyrelsens förvaltning 5 juni 2020. 

Hennes bedömning är att nuvarande lokaler inte är anpassade för den 
förskoleverksamhet som skall ges. Det är trångt, saknas tillräckligt många toaletter 
som dessutom inte är anpassade för små barn, etcetera. 

Förskolan delar personal delar personalutrymme med skolans personal, något som 
enligt henne oftast ses som negativt, då det inte finns möjlighet att gå undan. 
Personalutrymmet delas dessutom med rektor som använder det som arbetsplats. 

Ventilationen upplevs vara bristfällig, golven är kalla. 

I maj 2020 har beskrivningen kompletterats med ytterligare förstärkt beskrivning 
av den bristfälliga lokalsituationen. 
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JUNEANN WINCENT 

Ett första förslag är att lokalerna renoveras, byggs ut och att miljöerna struktureras 
upp. 

Det andra förslaget är att flytta förskolan till i första hand ett tomt elevhem på 
Ösby. Förslagsställaren ser möjligheter till givande samarbete med 
naturbruksgymnasiet. Förskolan skulle kunna få miljöprofil. 

Fler barn skulle kunna tas emot, och förskolebarnen skulle kunna dela matsal och 
kök med övriga skolan. 

Genom att flytta förskolan skulle Åby skola också kunna få mer lokaler och skolan 
utökas från f-3 till att även omfatta årskurs 4-6. 

Ett tredje förslag, är att bygga en helt ny förskola vid Ösby. 

YTTRANDE 
Att inrymma en förskola i befintliga lokaler på Ösby Naturbruksgymnasium måste i 
dagsläget bedömas vara omöjligt. De idag oanvända elevhemmen är i sådant skick 
att stora ombyggnationer måste göras. Fastighetsenheten kan närmare beskriva 
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investeringar i fastigheter. 1 det arbetet bör i så fall även skolnämnden och 
förvaltningens kontor Barn och Utbildning ha en given roll, utifrån 
verksamhetsperspektiv, det vill säga kvalitet, ekonomi, befolkningsunderlag, 
möjlighet till kompetensförsörjning, etcetera. 

Nuvarande situation med endast en förskoleavdelning och mestadels små årskullar i 
skolverksamheten, är långt ifrån tillfredsställande och den lokalsituation som 
förslagsställaren beskriver lämnar mycket övrigt att önska. 
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Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 

0 

Förslag gällande Aby förskola 201s-11-20 

Som många andra förskolor i vår kommun finns det många brister 

som på olika sätt påverkar vår verksamhet. Den problematik som 
0 

mest påverkar oss på Aby förskola är lokalerna som inte är 

anpassade för den förskoleverksamhet vi ska ges möjlighet att 

bedriva. Nedan följer därför mina tankar gällande en lösning på 

detta, en kortsiktig lösning och en på mer längre sikt men med 

samma ursprungstanke. 

Antalet barn som är i behov av förskola är väldigt högt och ökar i större utsträckning än vad 

kommunens förskolor mäktar med. Jag är väl medveten om att det både byggs nya förskolor och 

lokaler renoveras för att anpassas till att öppna och bedriva förskoleverksamhet. Däremot förstår jag 

inte varför det inte görs en satsning på förskolan här vid Åby. 

Vi är en av de få förskolor i Sala kommun som fortfarande består av endast en avdelning. Trots att vi 

bara har en avdelning har vi ändå ett högt antal barn för de lokaler vi vistas i. Lokalerna är däremot 

inte tillräckligt anpassade eller anpassningsbara för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Vi har 

idag 24 platser som i januari blir använda av lika många barn i ålder mellan 1-5 år. Vi har tre större 

rum som barnen hela dagarna vistas i och två mindre rum som används endast under delar av dagen, 

vid exempelvis vila . Vi har möblerat avgränsande och anpassat så mycket vi kan med de möbler vi har 

tillgång till, däremot består ett av de stora rummen av ett kök som tar upp nästan en hel vägg vilket 

begränsar möjligheterna i detta rum. Toaletterna och hallen är under all kritik. På andra förskolor 

finns det storleksanpassade toaletter och handfat för att ge barnen möjlighet till den självständighet 

de ska utöva, det har inte vi. Dessutom har vi endast två toaletter till alla våra 24 stycken barn . Hallen 

består av ett litet rum där barnen har skorna på gemensamma hyllor, sedan får de ha ytterkläder och 

sina extrakläder på krokar och i korgar. Detta i korridoren som leder in till de gemensamma rummen. 

Vi i personalen delar personalutrymme med skolans personal, vilket är rätt trevligt 

ibland men oftast något vi ser på som negativt. Vi har ingen möjlighet att gå undan för att få sitta ned 

en stund i lugn och ro, då det personalutrymme som finns används till flera ändamål, bland annat 

som kontor för skolans rektor när denne är på plats. Detta bidrar till svårigheter när vi har rast och 

rektorn exempelvis ha r viktiga telefonsamtal. Det finns inte tillgång till något vilorum som flera av 

personalen är i behov av. Vår förskolechef saknar möjlighet att finnas mer lätti llgänglig hos oss då det 

inte finns utrymme i lokalerna, annars skulle förskolechefen kunna avsätta en dag i veckan då denne 

finns på plats för eventuellt stöd och hjälp för vår verksamhet. 

Något mer som vi inte ska sticka under stolen med är luftkonditioneringen. Den är 

väldigt gammal och inte anpassad för så många personer, som faktiskt vistas i lokalerna dagligen. 

Även våra golv, och den isolering som påverkar dessa, skapar bekymmer då det under vinterhalvåret 

är väldigt kallt på golven, och detta ska då våra barn krypa runt och sitta ned på när de leker. 

1 
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Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 

Jag ser att det finns flera lösningar på detta som både är kortsiktiga och 

långsiktiga. Saladamm, som platsen heter där Aby förskola ligger, anser jag är 

en plats med väldigt stor potential. Det en vacker miljö runt om som består av 

åkrar och tillgänglig skog, som vi på förskolan ofta besöker. 

Vi har dessutom Ösby Naturbruksgymnasium en promenad bort så dit brukar vi 

på förskolan ofta göra besök. Saladamm är för övrigt en av de vägar som de 

som är bosatta i Möklinta tar när de åker in till Sala för exempelvis arbete. Att 

vi då på en ändå väldigt ändamålsenlig plats har en förskola med endast en 

avdelning på anser jag är lustigt med den bristen förskoleplatser vi har inom 

kommunen. Jag kommer här nedan redogöra för några av dem förslag jag har 

till förändring av Aby förskola. 

Den första och den simplaste lösningen skulle vara att renovera, bygga ut och strukturera upp 

miljöerna. Däremot skulle denna lösning inte bidra till att Åby förskola skulle kunna ta emot flera 

barn utan mer att säkerställa kvaliteten och möjligheterna till utveckling för de barn och den 

personal som redan finns på förskolan. 

Det andra förslaget är en lösning som på lång sikt inte är den mest optimala men ändå en rimlig 

lösning för en tid framöver och som bidrar till att vi kan utveckla verksamheten till fler än bara en 

avdelning. Vilka är att använda något eller några av de gamla elevhemmen som ligger vid Ösby 

Naturbruksgymnasium och idag inte används till något. De lokalerna är även dem i behov av 

renovering men enligt min uppfattning är de lokalerna inte i sämre skick än de vi vistas i idag på Åby 

förskola. 

Att flytta ner förskolan till Ösbys område kommer ge möjlighet till ett större och mer 

givande samarbete med just naturbruksgymnasiet och förskolan kan därav få en naturprofil. Det ger 

möjlighet för samarbete med andra förskolor där de kan under en halv eller heldag få komma ut till 

vår förskola och delta i vår verksamhet, i samarbete med naturbruksgymnasiet. Vi får då större 

lokaler och kan anpassa verksamheten mer efter åldersindelning och skapa flera avdelningar och på 

så sätt ha möjlighet att ta emot ännu flera barn, vilket är väldigt passande i dagens läge med den 

brist av förskoleplatser vi har i kommunen . 

Naturbruksgymnasiet har redan ett kök med flera anställda vilket skulle innebära att 

ett samarbete med förskolan skulle lösa matsituationen. Idag samsas vi med Åby skola om den 

gemensamma matsalen vilket innebär en del problematik. Våra barn som är yngst får äta sist för att 

skolan är i behov att äta före oss då de exempelvis ska iväg till Sala med buss på Idrott. Detta har 

resulterat i att våra allra yngsta barn som efter lunchen sover middag får äta lunchen inne på 

avdelningen istället för tillsammans med de övriga barnen på avdelningen. Tiden då våra äldsta 

fö rskolebarn får t illgå ng t ill matsa len bl ir för sen för de allra yngsta, då dem skull e somna mit t i 

måltiden. Detta resulterar i att de inte får i sig den energi de behöver. Dessutom förflyttas barnen 

utomhus över skolgården mellan matsalen och förskolan, vilan är då inte nära till hands för de barn 

som somnat. 

Om Åby förskola skulle flyttas ned till Ösbys område skulle vi kunna skapa mer 

lämpliga och rimligt anpassade måltidssituationer efter barnens behov. Genom att genomföra en 

förflyttning av Åby förskola skapas också nya möjligheter för utvecklingen av Åby skola. Exempelvis 

skulle de lokalerna som förskolan vistas i kunna användas till förskoleklass som idag befinner sig i en 

källare, lokaler som idag inte är anpassade efter de bestämmelser som finns gällande tillgänglighet . 
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Annars skulle även förskolans nuvarande lokaler kunna skapa möjlighet och utrymme för att öka 

skolan upp till årskurs sex, som jag vet är en aktuell diskussion just nu. 

Det tredje förslaget liknar det andra förslaget med samarbete och närhet i placering till 

naturbruksgymnasiet men består av att bygga en ny förskola i anslutning till området vid Ösby. På så 

sätt skulle vi kunna ta emot flera barn, ha nya lokaler som är anpassade efter alla de krav och 

möjligheter som krävs för att ha en så kvalitativ utbildning som möjligt i förskolan . Dessutom skulle 

de nybyggda lokalerna vara en långsiktig lösning då dessa kommer att kunna användas en lång tid 

framåt. Genom att bygga nya lokaler ges möjlighet till att följa läroplanen och skolverkets 

uppmaningar på hur en modern förskola idag ska vara utformad och ge barnen de bästa och 

lämpligaste möjligheterna till utveckling. 

En nybyggd förskola som dessutom sticker ut från mängden med närheten och 

samarbetet med Ösby Naturbruksgymnasium blir då en attraktiv arbetsplats för många utanför vår 

kommun. Det är idag stor brist på utbildad personal inom barn och utbildning, särskilt på 

förskollärare. Detta är ett sätt att marknadsföra Sala Kommun som arbetsgivare och locka kompetent 

personal genom att vi följer med i utvecklingen och erbjuder en modern förskola med ett nyanserat 

arbetssätt och en pedagogisk grundtanke. 

Hör gärna av dig för att diskutera vidare eller höra mer om mina förslag och ideer. 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Abrahamsson, förskollärare på Åby förskola 
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Uppdatering Maj 2020 
Sedan jag skickade in detta dokument i slutet på 2018, det inte skett någon 

större förändring. Därför skickar jag nu in dokumentet igen, däremot med 

denna aktuella uppdatering. 

Det har nu gått ytterligare en tid och lokalerna blir bara sämre och sämre. Antalet barn vi har på vår 

förskola har även ökat, vilket gjort att våra lokaler som tidigare varit trånga, nu är ännu trängre. 

Miljön och möblerna håller inte längre måttet för att kunna bedriva en förskola med god kvalitet. 

Skötbordet är inte bara felplacerat då det står bakom ett draperi i korridoren, utan 

även trasigt. Skötbordet har förlorat sin funktion att hålla sig på en särskild höjd och sjunker sakta. 

Det känns osäkert och är inte heller ergonomiskt för personalen. Eftersom det är placerat i ett 

begränsat utrymme finns det en problematik i att beställa ett nytt, då majoriteten av de skötbord 

som finns tillgängliga är för stora för utrymmet. 

Inte nog med att lokalerna är för trånga, vi har stor brist på förvaringsutrymmen. 

Personaltoaletten används inte bara som toalett, där behöver vi även ställa in och förvara möbler. Av 

vår nuvarande chef har vi fått ett påklädningsbord som underlättar ergonomiskt för oss personal, 

men på grund av den trånga hallen får vi inte plats med denna . Det finns inte heller något anpassat 

förråd där vi kan förvara våra nya vagnar, som vi fått ärva nyligen och är i väldigt fint skick. De 

förvaras i dagsläget utomhus på trappen, men de körs in i den trånga hallen under helgen. 

Förskolans väggar är slitna, med tapet och färg som lossnat samt de är spruckna. 

Mattväven som väggarna är klädda med har lossnat bitvis och är bubbliga, vi misstänker att det är 

fukt som är orsaken till detta. Verksamheten ska vara inbjudande för barnen, när miljön är sliten och 

trasig går det emot detta. 

I hallen har vi däremot genomfört en del förändringar. Vi fick ärva hallmöbler i form av 

hyllsektioner från Ranstas förra förskola . Det har blivit mer struktur och organiserat. Efter 

förändringen i hallen och i samband med ökade barnantalet har vi personal inte längre plats för våra 

ytter- och extrakläder, samt personliga tillhörigheter. Detta leder i sin tur att städningen försvåras, då 

det exempelvis står skor direkt på golvet. 

En ytterligare förändring som skett är en organisatorisk som inneburit att vi sedan 

förra året fått en ny rektor över förskolan, denne har även den anslutande skolan inom sin enhet. 

Åby förskola håller alltså på att växa ur lokalerna, lokaler som inte heller håller måttet för en 

verksamhet efter dagens standard. Barngruppen ser inte ut som den gjorde när modulerna som vi 

vistas i, tillfälligt sattes upp. Det behöver ske en förändring. En förändring för barnen, personalen 

men även för samhällets skull! Vi behöver värna om landsbygden och barnen som är vår framtid. 
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