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§
Ansökan om att utöka verksamhet –
Pedagogisk omsorg (BUN 2018/127)
Barn- och utbildningsnämnden beviljade Annika Ahlgren tillstånd
att bedriva pedagogisk omsorg för max 15 barn i eget hem
avseende både dag- och nattverksamhet från och med den 1
augusti 2017.
Följande villkor ställdes:
- det ska alltid finnas minst två vuxna i verksamheten om det är
fler än 8 barn närvarande
- att verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som
kommunen kräver samt följer kommunens riktlinjer och
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.
Annika Ahlgren har den 18 augusti 2018 lämnat in en ny ansökan
med önskemål om att även bedriva fritidshem.
Inkommen ansökan stöds av Skollagen 25 kap 2§.
”Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller
fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det”
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan om att bedriva fritidshem i befintlig verksamhet,
2018-08-18
• Komplettering till ansökan om att starta pedagogisk omsorg i
Kungsör, 2018-08-20

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Annika Ahlgren tillstånd
att inom den befintliga verksamheten, pedagogiska omsorg, även
bedriva fritidshemsverksamhet med samma villkor som i tidigare
fattat beslut.
Tillståndet gäller tillsvidare, förutsatt att:
- verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som kommunen
kräver
- kommunens riktlinjer efterlevs
- verksamheten följer Skolverkets allmänna råd för pedagogisk
omsorg.
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