Förskolan Dungen
Förskolan Dungen ligger i Flarken och är en enavdelningsförskola med idag tolv inskrivna
barn. Förskolan är inrymd i den före detta skolan. Under ett flertal år har personal vid
förskolan påtalat att lokalerna inte är anpassade för förskoleverksamhet - långa avstånd
mellan innemiljö och utemiljö, stenbyggnad med dålig ljudmiljö som trots åtgärder är fortsatt
dålig. Under det senaste året har personalen vid förskolan ett flertal tillfällen påtalat problem
vid ledighet och sjukfrånvaro på grund av svårigheter att hitta vikarier. Vikariesituationen har
blivit än tuffare och det är i det närmaste omöjligt att få tag i vikarier som kan/vill jobba på
Dungen i Flarken. Då enheten är liten med en basbemanning på tre personal är den mycket
sårbar vid eventuell frånvaro. Personalen på Dungen beskriver situationen som påfrestande
och det är också medarbetare som lyft att de önskar byta arbetsplats. Sammantaget innebär
nuvarande situation ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa och att medarbetare
väljer att sluta/byta jobb.
I Ånäset finns förskolan Apotekaren med två avdelningar, redan 2015-09-21 beslutade
kommunfullmäktige (§54) om en ombyggnation av Apotekaren till tre avdelningar vilket
skulle göra det möjligt att flytta förskolan Dungen till Ånäset. En rad problem har kantat
planerna på ombyggnation och denna har ännu inte startat. Dock planeras för att komma
igång med ombyggnation till tre avdelningar under 2019. På förskolan Apotekaren finns idag
26 barn inskrivna. En sammanslagning med Dungen skulle innebära totalt 38 barn, vilket är
något för mycket för de lokaler som Apotekaren verkar i samtidigt som ombyggnation ska
genomföras. På Nybyskolan finns gamla bibliotekshuset som till vissa delar hyrs ut till ideell
förening, de delar som inte disponeras av hyresgästen bedöms av förskolechef kunna
användas till förskoleverksamhet för de äldre barnen fram till dess att ombyggnationen är
klar. Lokalerna ligger också väldigt nära förskolan Apotekaren vilket möjliggör ett nära
samarbete vid t ex öppning, stängning och eventuell frånvaro.
Bilaga
Tjänsteskrivelse
Protokoll KF 2016-02-29 § 3
Barn- och utbildningschefens förslag till beslut
Att uppdra till verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för flytt av
förskolan Dungen till tillfällig lokaler från och med slutet av juni 2019.

