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Motion uteförskola
Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 31 maj 2018, § 81, behandlade bildningsnämnden förslag
från Mikael Rubin (M) och Lars Mikkelä (M) till kommunstyrelsen, där
bildningsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att ta fram underlag våren 2018 för
att etablera en uteförskola snarast. Enligt förslaget var detta ett sätt att hantera den
brist på platser som kan komma att uppstå samtidigt som föräldrar i Trelleborg får
ytterligare en valmöjlighet.
Bildningsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget om
etablering av en uteförskola snarast, att behov och möjligheter samt efterfrågan av
en uteförskola bör utredas närmare som en del av uppdateringen av
bildningsnämndens långsiktiga lokalbehov och att en sådan utredning redovisar
aktuell forskning kring uteförskolor, undersöker intresset hos vårdnadshavare för
uteförskola samt på lämpligt sätt involverar barn i förskolan.
I bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (daterad 2018-05-25), som låg till grund
för bildningsnämnden beslut, framgår bland annat att den akuta platsbrist som
fanns inför våren 2018 inte längre förelåg men att det långsiktig föreligger ett stort
behov av nya förskoleplatser samt att det hittills inte har funnits någon efterfrågan
av en uteförskola som har kommit till uttryck i förvaltningens kontakter med
vårdnadshavare.
Vid sammanträde den 25 mars 2019, § 16, beslutade kommunfullmäktige
att uppdra åt bildningsnämnden att utreda behov och möjligheter att etablera en
uteförskola inom ramen för bildningsnämndens långsiktiga lokalförsörjningsbehov,
att undersöka intresset för uteförskola hos vårdnadshavare samt på ett lämpligt
sätt involvera barn i planeringen, samt
att ärendet återkommer till kommunfullmäktige senast i september 2019.
Till grund för kommunfullmäktiges beslut låg en tjänsteskrivelse från
kommunledningsförvaltningens avdelning för hållbar utveckling (daterad 2018-0903). Under rubriken Överväganden framhåller kommunledningsförvaltningen
sammanfattningsvis att:
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E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
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Den forskning som finns tillgänglig idag ger inget direkt stöd för att uteförskola
kvalitetsmässigt är bättre eller sämre än andra förskolor. Forskningen stöder dock
att konceptet är mycket populärt bland föräldrar, barn och pedagoger som prövat
uteförskola. Det finns därför anledning att anta att en uteförskola skulle kunna bli
ett populärt inslag även i Trelleborg, varför det är angeläget med fortsatt
utredning.

Beredning
Goda utemiljöer och utomhuspedagogik bidrar positivt till barns lärande och
utveckling. Utevistelse är därför en självklar del i det arbete som bedrivs i
kommunens förskolor. Pedagogiskt material tas med ut och undervisning bedrivs
ute. De förskolor som inte har en optimal egen förskolegård förflyttar sig.
När det gäller renodlade uteförskolor så är nivåerna av stresshormonet kortisol
högre bland barn på sådana förskolor. Mätningar har visat att ju yngre barnen är,
desto högre är kortisonhalten. Den högre kortisolhalten, som sannolikt är
förknippad med fysisk stress kopplat till barnens utevistelse i alla väder, tyder på
att uteförskolor inte lämpar sig för de minsta barnen.
Som framhölls i bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse när det aktuella ärendet
behandlades i maj 2018, har det hittills inte funnits någon efterfrågan av en
uteförskola som har kommit till uttryck i förvaltningens kontakter med
vårdnadshavare. Bildningsförvaltningen har dock i samband med ordinarie utskick
av föräldraenkät till föräldrar med barn inom förskolan, kompletterat med frågor
avseende intresset av uteförskola. Resultatet av undersökningen förväntas kunna
presenteras i slutet av maj 2019.
Bildningsförvaltningen vill i det sammanhanget framhålla att ett eventuellt intresse
hos vårdnadshavare I Trelleborgs kommun av uteförskola, eller det faktum att
uteförskola kan vara populärt bland föräldrar och barn som har provat uteförskola i
andra kommuner, i sig inte är tillräckliga argument för att erbjuda uteförskola för
de mindre barnen i strid med vad som redovisas ovan. Däremot skulle det kunna
finnas anledning att erbjuda utökad uteverksamhet för de äldre barnen.
Med det väder som är i Trelleborgs kommun under hösten och vintern är det svårt
att ha renodlade uteförskolor. Barnen behöver ha någonstans att vara när det är
dåligt väder, vilket innebär att uteförskola inte löser en eventuell platsbrist.
Däremot finns det befintliga förskolor som skulle kunna organiseras så att de äldre
barnen (företrädesvis 5-årsgrupperna) till övervägande del vistas utomhus under
våren, med tillgång till toaletter samt en mindre lokal i förskolan vid dåligt väder.
På så sätt skulle fler yngre barn kunna tas emot på våren då platsbehovet inom
förskolan är som störst (innan 6-åringarna lämnar för att börja förskoleklass till
hösten).

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att, utifrån ett eventuellt intresse hos föräldrar i
Trelleborgs kommun, ta med frågan om uteförskola i nämndens/förvaltningens
lokalförsörjningsarbete,
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att skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen, samt
att skicka beslutet tillsammans med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse till
tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Bilagor
Protokollsutdrag KF 2019-03-25 § 16 – Motion uteförskola
Tjänsteskrivelse KLF (daterad 2018-09-03) – Förslag från Moderaterna - om
uteförskola
Protokollsutdrag BIN 2018-05-31 § 81 – Förslag från moderaterna i
kommunstyrelsen: Etablera en uteförskola - remiss
Tjänsteskrivelse BF (daterad 2018-05-25) – Förslag från moderaterna i
kommunstyrelsen: Etablera en uteförskola – remiss
Förslag från moderaterna till kommunstyrelsen – Etablera en uteförskola

