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Motion om utökad verksamhet av förskolor och fritidshem inom
Borås kyrkliga samfällighet
Svenska Kyrkans förskolor och fritidshemmet har mycket uppskattade verksamheter för de barn
som deltager och föräldrarna lämnar med glädje sina barn till våra duktiga och kunniga
medarbetare.
Många av oss förtroendevalda är glada över att kunna fullgöra det uppdrag vi lovat, nämligen att
tillsammans med föräldrar och kyrkans anställda samt frivilliga ge de döpta barnen möjlighet till
dopundervisning.
Verksamheten bedrivs med ett medvetet pedagogiskt synsätt utifrån läroplanens mål. Arbetssättet är
temabaserat med barnens behov och intressen för ögonen.
De olika enheterna medverkar på olika sätt i församlingarnas arbete t.ex i familjegudstjänster och
vid basarer.
Idag har Svenska kyrkan i Borås fyra förskolor och ett fritidshem.
Kyrkbackens förskola, Brämhult med 21 barn
Änglabackens förskola, Sjöbo med 30 barn
Klockbackens förskola, Hässleholmen med 20 barn
Ansgars förskola och fritidshem, Dammsvedjan med 20 barn i förskolan och 32-35 barn på fritidshemmet.
Vi i POSK vill att de barn som så önskar skall beredas plats i kyrkans förskolor och fritidshem för
att ge dem fortsatt undervisning och att de tillsammans med familjer och anhöriga får dela den
kristna tron och gemenskapen.
Enligt Borås stads lokalresursplan för 2010-2013 finns ett önskemål från flera kommundelar om
nya lokaler, dels pga ett ökat tryck men också en önskan om att lägga ner små förskolor med en
avdelning och samordna dessa med andra för att dra nytta av organisatoriska fördelar.
Brämhults kommundel
I Brämhult väntas barnantalet i åldrarna 1-5 år öka med 4 % eller 31 barn, och nya bostäder vid
Jällbygatan m.fl. områden väntas ge ett ökat behov av ca 50 förskoleplatser.
Ytterligare förskolebyggnationer önskas eftersom det idag finns 280 barn i tillfälliga
lägenhetsförskolor och hyrda paviljonger.
Kommundel Centrum
Barnantalet i åldrarna 1-5 år ökar kraftigt, 20 % eller 120 barn. Kommunen har påbörjat en ny
förskola på Liljeberget för att samla ihop mindre enheter och avveckla paviljongen på Sagavallen.
Kommer prognosen att hålla med en ökning av 120 barn behöver man ca 7 nya avdelningar till
förskoleverksamhet.
Göta kommundel
Barnantalet i åldrarna 1-5 år väntas öka med 10 % eller 58 barn. Kommundelen ser ett stort behov
av nya ändamålsenliga lokaler.

Norrby kommundel
Barnantalet ökar med ca 30 barn under perioden och man räknar med att förskoleverksamheten
behöver utökas med 60-80 platser. Kommundelen planerar en nybyggnation i Hestra
Midgårdsområdet men trots det kommer inte behovet av förskoleplatser räcka.
Sjöbo kommundel
En marginell ökning av antalet förskolebarn trots att det föddes fler barn under 2008 än beräknat.
Kommundelen ser vare sig en utökning eller minskning av lokaler för förskolan.
Borås kyrkliga samfällighet står inför en stor utmaning de kommande åren med för mycket lokalyta
för den egna verksamheten, sjunkande medlemstal och en förskola-fritidshem med barn som står på
kö för att komma in i kyrkans gemenskap, för och dela dess tro och utvecklas i den. Vi kan genom
en utökning nå fler människor med vårt kristna budskap då förskolan - fritidshemmet inbjuder
familjer, vänner och bekanta till familjegudstjänster och olika aktiviteter där Svenska kyrkan kan
visa den värdegrund vilken kyrkan vilar på.
POSK menar att en utökning av förskolor-fritidshem svarar mot vårt uppdrag att bedriva
undervisning, gudstjänst, diakoni och mission. Vidare ser vi stora möjligheter att utnyttja kyrkans
lokaler till förskolor och fritidshem i flera av kommundelarna. Detta kan göras i samverkan med
kommunen.
POSK hemställer, med stöd av ovanstående, att Borås samfällda kyrkofullmäktige beslutar:
att Svenska Kyrkan i Borås snarast startar en förskola och fritidshem på Byttorp.
Vi hemställer också
att Svenska kyrkan i Borås inventerar behovet för att senare starta ett fritidshem på
Hässleholmen, utöka förskole- och fritidsverksamheten i Brämhult samt starta
förskole- och fritidsverksamhet i Centrum.
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