4 | Vaggeryd | Skillingaryd |

måndagEn dEn 18 fEbruari 2019
Del 2

Förskolepersonalen tog fram
Skillingaryd I ett
lyckat samarbete, där
förskolepersonalen
hade mycket att säga
till om, togs en konceptavdelning fram. Den kan
nu ligga till grund för
alla nya förskolor
i Vaggeryds kommun.
Vi träffas i Skillingaryd
för husesyn på Bullerbyns
förskola, som är helt ny.
Barnen har fått flytta in
från två tillfälliga lokaler,
som nu kan användas till
annat. Det är så nytt att
det fortfarande saknas en
del låsdetaljer i innerdör
rarna, och i matsalen har
bara det mest nödvändiga
kommit på plats.
– Vi har lämnat en del
ytor tomma eftersom vi
vill avvakta för att se exakt
hur vi rör oss i lokalerna,
vad som behövs och var
det ska vara, berättar för
skolechef Anna Benfante.

Ville renovera

Anna var en av två förskole
chefer som i en arbets
grupp deltog i planeringen
tillsammans med fyra för
skollärare.
– Om jag hade fått be
stämma hade vi börjat
renovera Bullerbyn redan
2012 när jag kom hit. Lo
kalerna var slitna och det
behövdes en bättre venti
lation – vilket skulle dra
med sig stora kostnader
i och med att takstommen
skulle behöva ändras.
En sjunde person var
utredaren Johnny Johans
son från barn och utbild
ningsförvaltningen som
jobbar med planering
inom såväl skola som för
skola.
– Jag sneglade också på
Sörgårdsskolans tillred
ningskök, 50 meter från
Bullerbyn. Det behövde
också renoveras, liksom
Bullerbyns kök, som också

”Om jag hade fått
bestämma hade vi
börjat renovera Buller
byn redan 2012.”
AnnA BenfAnte, förskolechef

var ett tillredningskök,
berättar han.
Slutledningen var att det
skulle bli billigare att byg
ga nytt – och samtidigt få
en möjlighet att utforma
lokalerna som man ville
ha dem.

Ny typ av kök

Just köket är en av två
grundläggande omvälv
ningar i den här berättel
sen. Istället för två små,
och otidsenliga, tillred
ningskök har det nu landat
i ett rejält tillagningskök
som servar såväl Bullerbyn
som Sörgårdsskolan. Båda
verksamheterna kommer
framöver att ha fler barn
än tidigare att mätta.
Det egna tillagnings
köket innebär att leveran
serna av varmrätter från
centralköket har upphört.
Elever och förskolebarn
får istället känna mat
doft från köket när det är
lunchtid. Steget mot till
lagningskök grundar sig
på en politisk inriktning
som gäller för såväl skolor
som äldreboenden.
Vi har tidigare berättat
om det nya köket. Intill
detta har skolmatsalen
utökats med fler platser.
En halvtrappa upp ligger
förskolebarnens egen mat
sal. Där har de fått själv
servering i rätt nivå för
3–5åringar, och kan själva
ta för sig av mat och sallad.

Samverkan

Vi fortsätter vidare på för
skolenivån.
– Vi fick fastighetsche

Fakta: Nya förskoleavdelningarna
Byggs 2 och 2 för ett effektivt samutnyttjande av personal och
lokaler - som toaletter och ateljé för skapande verksamhet
altan meD soVmöBler och sovpåsar för de mindre barnen

spar på ryggarna hos personalen, som slipper lyfta i och ur
barnvagnar.
tV-skärmar meD InFormatIon ersätter information till
föräldrarna, som tidigare tejpades upp på lappar.
torkrum För Blöta kläDer finns i en groventré.
toalett meD Ingång utifrån, för att slippa ta av ytterkläderna.
solceller på taket och information om genererad energi på
en monitor i matsalen.

fens förtroende att ta fram
grunderna för en förskole
avdelning, baserat på de
enheter som fungerar bra
och den förskoleutbild
ning som vi vill bedriva.
Utifrån det gjorde vi en
skiss som gick vidare till
fastighetsenheten, berät
tar Anna.
En stor insikt som gjor
des var att det är en fördel
om två avdelningar kan
jobba tillsammans. Då kan
personal och lokaler sam
utnyttjas på ett effektivt
sätt. Därför strävar man nu,
i den fortsatta utbyggnaden
av förskolor i kommunen,
efter att bygga två,fyra eller
sex avdelningar åt gången.
För Bullerbyn innebar det
att man gick från fem av
delningar till sex.
En barngrupp (avdel
ning) kan, beroende på ål
der, bestå av 8–23 barn.

den lilla, lilla matsalen där såväl bord som serveringsdisk är i barnens nivå.

20 nya avdelningar

Inklusive Bullerbyns sex
avdelningar ska det byggas
cirka 20 nya avdelningar
i kommunen under de när
maste åren. Det innefattar
Åviken och Slätten i Vag
geryd samt Hok. Antalet är
en kombination av reno
veringsbehov, platsbyte,
komma ifrån tillfälliga
lokaler, stora barngrupper
och en befolkningsökning.
En relevant fråga
i sammanhanget: Vad
kostar det?
– Själva Bullerbyns försko
la gick på drygt 20 miljoner
kronor, vilket kan ställas
mot de 12 miljoner som en
renovering skulle ha kos
tat. Men då hade vi varit
tvungna att sänka takhöj
den, inte fått golvvärme
och på sikt ha tvingats till
ytterligare åtgärder, dess
utom fick vi ytterligare en
avdelning, säger barn och
utbildningsförvaltningens
chef PerErik Lorentzon.
Vi kommer också in på
om det inte hade varit bil
ligare att beställa förskole
modulerna från ”hyllan”.
Svaret är att behovet varie
rar över tid och över landet.
I större städer, där marken
är dyrare, kanske förskolan
bör byggas i flera plan och
i Norrland kan det finnas
krav på värmebesparande
entréslussar, till exempel.
Behovet varierar också
med dagens tekniska möj
ligheter samt aktuell peda
gogik och politik.
Vaggeryds kommun
hade exempelvis kun
nat fråga efter en likadan
modul som den senaste
kunden. I praktiken hade
detta inneburit att kraven
fått sänkas inför upphand
lingen. Men all produktion
sker mot kundorder och
anpassningen kostade re
lativt lite extra.
Text och foto:
Gunnar Höglund
0370-34 10 60
gunnar.hoglund@jonkopingsposten.se

gott om plats för att klä på de små barnen.

i anslutning till småbarnsavdelningen finns ett soldäck där barn (och personal?) kan ta
sig en tupplur. På vintern bäddas de ner i en sovpåse.
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sina nya drömavdelningar

Den nya matsalen med självservering i barnnivå är en av de största nyheterna på den nya förskolan. Den smarta utformningen av avdelningarna är en annan.

Utredaren Johnny Johansson från barn- och utbildningskontoret var
med och utformade Vaggeryds kommuns nyaste förskola tillsammans
med bland andra förskolechef Anna Benfante.

En viktig insikt var att avdelningarna bör byggas 2 och 2. Då kan de dela på entré och ateljén för skapande
verksamhet.

