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Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, Filosofen, Tellusbarn AB
Förslag till beslut
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
godkännande och rätt till bidrag för start av fristående förskola Filosofen,
Tellusbarn AB med preliminär start oktober/november 2020.
Detta under förutsättning att:
1. Lokalerna är godkända av miljö- och byggnadsförvaltningen vid startdatumet.
2. Ansvariga för förskolan kan uppvisa om lokalernas säkerhet.
3. Ansvariga för förskolan kan uppvisa en kalkyl för förskolans första år.
4. Ansvariga för förskolan kan uppvisa registerutdrag för den personal som
kommer att arbeta vid verksamhetens start.

Beskrivning av ärendet
Tellusbarn AB med säte i Stockholm har inkommit med en ansökan den 4
september 2019 om att få starta en fristående förskola, Filosofen i Enköpings
kommun. Förvaltningen har den 2019-12-03 haft möte med företrädarna för
Tellusbarn AB och klargjort de krav som kommunen har för att få starta fristående
förskoleverksamhet.
Ansvariga för Tellusbarn AB har inkommit med all dokumentation kommunen
efterfrågat b.la. kring verksamhetslokalens säkerhet, ekonomisk kalkyl för första
året samt ska inkomma med registerutdrag för planerad personal vid
verksamhetens start. När dessa handlingar är godkända av förvaltningen, samt när
lokalerna är godkända av miljö- och byggnadsförvaltningen, träder beslutet ikraft.
Verksamheten bedrivs som ett aktiebolag och har flera verksamheter i Stockholm
och Uppsala. Sökande planerar att starta Filosofens förskola i Enköpings kommun
i oktober/november 2020 med plats för 150 inskrivna barn när verksamheten är i
full gång. Öppettiderna kommer att följa kommunens ramtider för öppethållande.
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Vid verksamhetens start kommer legitimerade förskollärare och barnskötare arbeta
i verksamheten. Förskolan kommer att ledas av en rektor.
I ansökan framgår att förskolan planerar bedriva verksamheten utifrån för förskolan
gällande styrdokument. Förskolan har en utbildningsplan som beskriver förskolans
vision är En bra start i livet inför mötet med den stora världen
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens
medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter. Vi vill förbereda barnen
inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld
som finns både bortom och inom Sverige. Vi vill inspirera och utveckla framtidens
världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden
med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen
identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.
Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.
I utbildningsplanen beskrivs bland annat förskolans vision, värdegrund, det
systematiska kvalitetsarbetet kopplat till förskolans styrdokument och förskolans
egna identifierade utvecklingsområden.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen bedömer utifrån den ansökan som har skickats till
förvaltningen att Tellusbarn AB uppfyller och följer rådande lagar, styrdokument
och policys för att bedriva en förskola av god kvalitet.
Huvudmannen får inte ändra förutsättningar eller överlåta det erhållna
godkännandet till annan fysisk/juridisk person utan skolnämndens tillåtande.
Huvudmannen är skyldig att informera förvaltningen om förändringar som påverkan
rätten till bidrag.
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