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Datum

2017-05-02

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Tid: Tisdagen den 9 maj 2017, klockan 13:00
(efter barn- och skolnämndens sammanträde)
Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset i Osby

Ärende

1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Information
- Dialog och förslag till budget 2018
- Uppföljning av nämndsmål
- Skolskjuts

4

Redovisning av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläget i förskola,
och fritidshem 2017

Daniel Landin

Marit Löfberg

Ordförande

Sekreterare
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2017-04-19
Barn och skola
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Redovisning av barngruppernas sammanstättning och storlek
samt köläge i förskola och fritidshem 2017
Dnr BSN/2017:53 630

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån…
Sammanfattning av ärendet
I Skollagen kap 8 § 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan.
”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”
I skollagen kap 14 § 8 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet:
”Huvudmannens ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö”
I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor och fritidshem så redovisas
följande information:


Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem.



Barngruppernas storlek.



Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg.



Fördelning mellan pojkar och flickor på förskolor, pedagogisk omsorg och
fritidshem.



Vistelsetid på förskolor och fritidshem.



Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk omsorg per
åldersgrupp.



Barn placerade på förskolor och fritidshem i annan kommun eller fristående
verksamhet.
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Beslutsunderlag
Placeringar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem april 2017

Mia Johansson

Johanna Lindhe

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till
Områdeschef förskola

