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Clarence Coulton Andersson

Från: Robertsfors Kommun
Skickat: den 24 april 2020 09:59
Till: Clarence Coulton Andersson
Ämne: VB: Information till Barn & Utbildningsutskottet!

 

Från: Storspoven Fsk <storspoven@edu.robertsfors.se> 
Skickat: den 24 april 2020 09:33 
Till: Robertsfors Kommun 
Ämne: Information till Barn & Utbildningsutskottet!  
  
Angående återremittering av renovering i Ånäset!  
 
Pedagogerna på förskolan Fågelboet/ fd. Apotekaren följde med stort intresse debatten i 
Kommunfullmäktige 20/4. Många av oss har erfarenheter av att arbeta i Flarken, på den numera nedlagda, 
avdelningen Dungen.  
Vi blev mäkta förvånade och upprörda över att vissa ledamöter nämnde att det behövdes mer analyser för 
att ta beslut runt ombyggnation i Ånäset. 
 
Vi som har praktiska erfarenheter av att arbeta i Flarken, delar gärna med oss av detta till er. Helt kort kan 
vi nämna några faktorer som gör att vi som pedagoger inte vill arbeta under de förutsättningar som rådde i 
Flarken 
 
1. Det finns INGEN kollektivtrafik till Flarken!! Vi hade så stora svårigheter att hitta vikarier att det 
påverkade vårdnadshavarna. Flera gånger fick de hämta tidigare då det inte fanns tillräckligt med personal. 
 
2. Säkerhetsaspekten: Många timmar under dagen arbetade personal ensamma och det upplevdes som 
mycket otryggt. Skulle personal eller barn bli akut sjuka fanns ingen som kan ta över övriga barngruppen.  
 
3. Det blir en extremt dyr avdelning där personaltätheten måste bli högre oavsett hur stor barngruppen är. 
Förr fick personal schemaläggas från 05.50 till 18.00. Det behövdes en personal i kökstjänst och en 
avdelning med blandade åldrar är mer personalintensiv då vissa barn ska sövas, andra ha uppevila och så 
vidare. 
 
4. Det skulle kräva stora och omfattande renoveringar i Flarken för att få en funktionsduglig förskola i 
skollokalerna.  
5. Hur stort är det faktiska  barnunderlaget i Flarken egentligen? När vi flyttade till förskolan i Ånäset följde 
det med sju barn. Att vissa barn är skrivna i Flarken innebär per automatik inte att deras vårdnadshavare 
skulle välja att placera barnen i Flarken. De pedagoger som bor i Flarken förstår inte hur det skulle kunna 
bli en hel avdelning av de barn som bor där i nuläget. 
 Även pedagoger som är bosatta i Flarken ser gärna att skolbyggnaden används till något kreativt och 
nyttigt för byggden men inte just förskola. 
 
Allvarligt! Handlar det inte med om att byborna i Flarken är rädda för vad som ska hända om 
skolbyggnaden säljs?? Vi är positiva till att landsbygden ska leva men det måste vara realistiskt och 
praktiskt vilket vi inte tycker  att förskola i Flarken är.  
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Vi träffar er gärna på ett nämndmöte eller om ni vill besöka oss i de tillänkta lokalerna i Flarken. Det finns 
åtskilligt mer som talar emot att använda dessa till förskola. 
 
 
 
  
 


