Ekbackens sista avslutning
som kommunal skola
På fredag firas den sista sommarlovsavslutningen
på Ekbackens kommunala skola. Samtidigt föreslår barn-, utbildnings– och kulturnämnden att
förskolan Sparven ska avvecklas snarast.
- Vi är redo att ta över, säger Antonia Csanadi,
rektor för Sparreholms skola och förskola.
Under våren har ledningen för Sparreholms skola
och förskola jobbat hårt med att få alla pusselbitar på
plats inför verksamhetsstarten av både skola, fritids
och förskola.
- Vi håller på med den sista rekryteringen av två
barnskötare nu. I övrigt har vi den personal vi behöver. Svårast har det varit att hitta förskolelärare och
så ser det ut i hela landet tyvärr. Nu har vi löst det så
att jag går in som behörig. Men vi kommer att aktivt
fortsätta leta efter behöriga förskolelärare.
- Det har varit fantastiskt roligt att sätta ihop ett team
från grunden och kunna välja ut personer som kompletterar varandras kompetens och som vi tror kommer att jobba bra ihop, säger Antonia.

När fritids har dragit igång blir nästa projekt att
bygga om den del av lokalerna som ska användas av
förskolan. Förskolan drar igång den 1 augusti och
skolan den 22 samma månad.
- Vi har valt att lägga start, avslutning och alla lov på
samma tider som den kommunala skolan för att underlätta för familjer som har barn på flera skolor.
Avveckling av Sparven

I dagsläget har Sparreholms skola 35 barn anmälda
och förhoppningsvis några till på ingång som går på
Ekbacken idag men ännu inte har gjort ett aktivt val
till den nya skolan. Förskolan har snart full grupp
med 39 anmälda barn.
Majoriteten av föräldrarna som har sina barn på den
kommunala förskolan Sparven har valt att flytta över
barnen till den nya förskolan.
Barn-, utbildnings– och kulturförvaltningen har gjort
bedömningen att det kommer att vara max tio barn
inskrivna på Sparven efter sommaren.
Enligt förvaltningen är det inte ekonomiskt möjligt
att driva en förskola med så få barn. BUK-nämnden
Pusselbitar på plats
håller med och har föreslagit att kommunfullmäktige
De senaste veckorna har flera viktiga pusselbitar för fattar beslut om avveckling av Sparven snarast möjverksamheten fallit på plats. Avtal har skrivits för
ligt eller senast den 31 oktober. Alla anställda på
alla delar av skolhälsan. Avtal med Europaskolan i
Sparven kommer att erbjudas fortsatt anställning på
Strängnäs om matleveranser är också underskrivet. någon annan kommunal förskola.
- Skolhälsan var det som Skolinspektionen ansåg
LENA WISTRAND
viktigast så det är skönt att kunna bocka av den
punkten. Det som fortfarande återstår handlar om
lokaler och utrustning. Och så väntar vi på en del
protokoll från kommunen som krävs för att vi ska
Antonia Csanadi
kunna få verksamhetstillstånd för förskolan, konstahar snart hela perterar Antonia.
sonalpusslet lagt
Fritidsverksamheten startar formellt den 1 juli. Men
inför starten av
eftersom det är en lördag kommer barnen först den 3
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juli.
och förskola.
- Vi kommer troligen inte att få tillgång till lokalerna
förrän den 1 juli. Så den helgen kommer vi att få
jobbat hårt så att fritidsbarnen känner sig välkomna
till en fin och upprustad skola. Det kommer att ordna
sig, jag är inte orolig, säger Antonia lugnt.

