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Jill Trygg, lärarförbundet 

Christina Källström, insynsplats 
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§ 79 Besök av Montessoriförskolan Upptäckaren 

 
Ärendebeskrivning 

Ronita Larsson, förskolechef, och Jeanette Ljungqvist, förskollärare och 

montessoripedagog, presenterar verksamheten på Montessoriförskolan 

Upptäckaren. 

 

Förskolan arbetar efter montessoripedagogiken, som grundades av Maria 

Montessori i början av 1900-talet. Den första förskolan startades i Italien  

år 1907 och i Sverige finns det idag cirka 500 Montessoriförskolor. 

 

Montessoriförskolan Upptäckaren startade år 2007 och har 40 barn 

placerade som är fördelade på två avdelningar. Förskolan följer skolverkets 

gällande styrdokument och montessoripedagogikens tankar. 

 

Förskolans mål och visioner är att ha glada och trygga barn, nöjda föräldrar 

och engagerad personal som ser barnet och sätter barnet i centrum. 

Pedagogiska mål och grundtankar är att förbereda barnen för livet och att 

ge barnen arbetsglädje och nyfikenhet att lära. Barnen ska bli sociala, 

harmoniska och självständiga. 

 

Grundstenarna i verksamheten är bland annat barnsynen, montessorimiljön, 

montessorimaterialet, frihet under ansvar och pedagogiska observationer. 

 

Ronita och Jeanette berättar om förskolans grundsyn, som bland annat 

innebär att barnet ska vara i centrum och att alla är olika och ska ses som 

en resurs. Barnen får välja aktivitet fritt och får inte störas. De visar även 

material som de använder tillsammans med barnen. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 80 Uppföljning och presentation av elevhälsan 

 
Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg, enhetschef för elevhälsan, informerar om elevhälsans 

verksamhet och om hur de arbetar för att barnen ska lyckas utifrån deras 

förutsättningar. 

 

Centrala elevhälsan består av 4 skolsköterskor (varav 2 delar skola), 4 

kuratorer (varav 2 delar skola), en ungdomscoach och en skolpsykolog. 

 

Grundpelarna i elevhälsans arbete är att de ska bidra till att skapa miljöer 

som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett 

särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga 

uppväxtvillkor. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt 

ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

 

Elevhälsan jobbar mycket med hälsosamtal, processbeskrivningar, enskilda 

samtalsstöd, gruppverksamhet, mindfulness och feedback. 

 

Utmaningar för elevhälsans arbete framöver är att de ser ett ökat elevantal, 

vilket ger svårigheter att kunna arbeta förebyggande och främjande. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 81 Ekonomisk månadsrapport 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 31 

oktober 2018. 

 

--- 
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Dnr BU17/84 

§ 82 Fastställande av schabloner 2019 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 att utreda ärendet ytterligare då en ny befolkningsprognos har tagits 

fram, 

 att ärendet tas upp igen den 11 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska besluta om budget 2019 den 29 november 2018. 

Budgeten kan innebära en förändring av den nuvarande schablonen. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom 
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Dnr BU18/9 

§ 83 Barn- och elevprognos 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 5 november 2018 tagit fram en 

ny barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många förskoleplatser under vårterminen 2019, men att 

nästan 30 nya förskoleplatser måste tillskapas till hösten 2019. Till 

vårterminen 2020 beräknas 153 nya platser behövas och till våren 2021 

beräknas något mer än 200 nya platser behövas.  

Prognosen för antalet skolplatser i årskurs F-6 visar att det kommer att 

finnas tillräckligt många skolplatser fram till läsåret 2020/2021, då 49 

platser kommer att saknas. Noteras bör dock att även om det totala antalet 

skolplatser beräknas räcka fram till hösten 2020, är behovet av nya 

skolplatser ojämnt geografiskt fördelat över kommunen. Från   

höstterminen 2018 har tillfälliga lokaler för ytterligare en förskoleklass 

behövt iordningställas vid Bränningeskolan. Inför hösten 2019 kommer 

ytterligare tillfälliga lokaler till en ny klass behövas vid Bränningeskolan.   

Förvaltningens prognos avseende skolplatser i årskurs 7-9 visar att 

Hagabodaskolans lokaler knappt räcker till under läsåren 2019/2020 och 

2020/2021. Från läsåret 2021/2022 kommer det sedan saknas cirka 50 

platser. 

  

 

--- 
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§ 84 Anmälningsärenden 

 
Beslut 

Nedanstående ärenden förklaras anmälda. 

Ärendebeskrivning 

a) 

 

Delegationslistor från 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 42-44, 181001-181031 

Intendent Marie Skarp nr 85-95, 181001-181031 

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 100-105, 181001-181031 

Handläggare Ulla Gillblom nr 33, 181001-181031 

 

b) 

 

BU17/109 

Byggnadsnämnden – Kommunfullmäktige i Habo beslutade 181025,§ 109, 

att anta detaljplanen för Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1. 

  

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


