Motion till Samfällda Kyrkofullmäktige i Borås

Etablering av förskole- och fritidshemsverksamhet i Byttorps
församlingshem att drivas i kyrkans regi
Svenska kyrkan i Borås har ansvar för driften av fyra förskolor och ett fritidshem
Dugliga, kunniga medarbetare och engagerade förtroendevalda har berikat förskole- och
fritidshemsutbudet med en mycket uppskattad skolform i kyrkans och det finns ett uttalat
önskemål om tillgång till fler förskolor inom kyrkan.
Denna motion är en uppföljare av vår tidigare motion ”Utökad verksamhet av förskolor och
fritidshem inom Borås kyrkliga samfällighet “ som inlämnades 2010-05-27. Den besvarades
positivt, men vi skulle avvakta med att utöka verksamheten tills lämpliga omständigheter
förelåg.
Försäljningen av Byttorps församlingshem har visat sig inte vara möjlig. Vi ser det då som ett
utmärkt tillfälle att bygga om bottenplanet och där starta förskola - och
fritidshemsverksamhet. Utanför kan en trygg och ändamålsenlig uteplats skapas.
Behovet av och intresset för förskole- och fritidshemsverksamhet i kyrkans regi är stort i
närområdet.
Byttorps Kyrka och församlingsverksamhet är mycket välbesökt och uppskattad
bland befolkningen. Tillkomsten av förskoleverksamhet skulle ytterligare kunna
•
•
•
•
•

Berika kontaktytor
Skapa möjligheter att utnyttja personalens kompetens inom flera områden
Utnyttja lokalerna optimalt
Få en delfinansiering genom hyresintäkter.
Möjliggöra att en utökad del av församlingsverksamheten i framtiden kan inrymmas i
kyrkans lokaler.

Svenska kyrkans förskole- och fritidsverksamhet är mycket uppskattad av
de föräldrar och barn som deltar och medverkar i verksamheten.
Den generationsöverskridande verksamheten skapar nya mänskliga möten
med våra medlemmar, familjer, anhöriga vilket medför att kyrkan blir en
naturlig och viktig del i barnens och föräldrarnas första kontakt med skolverksamheten.

Barnens föräldrar, anhöriga och vänner inbjuds regelbundet till familjegudstjänster vid sidan
av skolverksamheten. Verksamheten bedrivs med ett medvetet pedagogiskt synsätt och utifrån
läroplanens mål. Arbetssättet är temabaserat där barnens behov sätts i centrum.
För oss i POSK är det av största vikt att vi utvecklar en “ Kyrka i tiden”
Vi måste finna nya möjligheter att bli en större aktör i människornas dagliga liv.
Vi ska i dagens aktuella samhällsbyggnad och tidsanda uppfylla Jesu uppmaning
i Markusevangeliets 10.kap ,”Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke, ty
Guds rike hör sådana till“.
POSK hemställer med stöd av ovanstående :
• att Byttorps Kyrka och Församlingshem byggnadsmässigt anpassas till att inrymma
förskole- och Fritidsverksamhet i kyrkans regi
• att verksamheterna skall kunna starta 2014-01-01
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