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Minskade barngrupper i förskolan 

 
Alla barn i Nacka skall ha rätt till en uppväxt fylld av trygghet, utmaningar, relationer och 
glädje. Förskolan är en viktig del i många barns uppväxt och en förskoletid som fungerar bra, 
där barnen tillsammans med kunniga pedagoger ges möjligheter att upptäcka omvärlden och 
lära av varandra blir en fantastisk start på det livslånga lärandet.  
Pedagogerna är de som är experter på det arbete som sker ute på våra förskolor och de har nu 
en längre tid larmat om att barngrupperna blivit alldeles för stora. De själva hinner inte med 
att göra det arbete som de vill och som läroplanen kräver. Kvaliteten blir lidande och många 
fantastiska pedagoger går med en ständig klump i magen. Vad än värre är så vittnar många 
pedagoger att de sett fall där barn far illa av de stora barngrupperna och den situation som nu 
råder.  
 
Vi måste ställa om förskolan och minska på barngrupperna snabbt och det mest 
kostnadseffektiva sättet att göra detta på är att göra rätt från början. Idag så sätter lokalernas 
utformning i många fall stopp när pedagoger och förskolor själva vill minska antalet barn per 
avdelning.  
 
Att minska två stora 15 barns avdelningar och istället skapa tre avdelningar med tio barn i 
varje är fullt genomförbart utan större merkostnader eller minskade intäkter. Det som är 
viktigt är dock att lokalerna är utformade för att stödja detta istället för att sätta käppar i 
hjulen, saker som toaletter, hallar, skötrum är viktiga att anpassa redan från början. Därför är 
det av yttersta vikt att vi redan från början ser till att det byggs ändamålsenliga lokaler. Vi 
anser att det finns stöd i PBL för att göra detta. 
 
 
Kommunen måste ta tag i detta nu och därför föreslår Nackalistan: 
 
 
‐Att Nacka kommun i samtliga detaljplaner för områden där det byggs förskolor ger 
anvisningar om en avdelningsindelning som följer skolverkets riktmärken om max tolv barn 
för avdelning med barn i ålder 1‐3 år och max 15 barn för avdelning med 4‐5‐åringar. 

‐Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med renoveringar 
eller omfattande arbeten ute på förskolor anpassa dessa så att antalet avdelningar i 
byggnaden stämmer överens med skolverkets riktmärke. Detta arbete skall se i samverkan 
med huvudmännen. 
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