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LÖDÖSE. Förskoleverk-
samheten i Lödöse har 
byggts ut.

I början av februari 
togs en ny paviljong i 
anspråk, granne med 
Blåsippans förskola.

– Det är inte utan 
att vi märker av att 
samhället växer, säger 
förskolechef Lennart 
Skåål.

I upptagningsområdet har 
antalet förskolebarn ökat 

med 25 bara på ett par år. 
Fler förskolebarn är dessut-
om att vänta i takt med att 
Ekeberg växer.

– Där fi nns ett 20-tal hus 
idag, men man räknar med 
ett 100-tal bostäder. Det 
fi nns även andra projekt på 
gång i Lödöse. Planen kvar-
står om att anlägga en ny 
förskola i anslutning till Eke-
berg. Arbetet med den för-
djupade översiktsplanen har 
emellertid försenats en aning 
varför detaljplanearbetet inte 
lär komma igång förrän till 
sommaren. Därefter tar det 
minst ett år innan spaden kan 
sättas i backen, säger Lennart 
Skåål.

– Det råder en optimism 
och det är kul att få jobba i 
ett sådant här expansivt om-
råde.

För att tillgodose behovet 
av förskoleplatser i Lödöse 
som fi nns idag har kommu-
nen valt att skapa en 5-årsav-
delning på Tingbergsskolan, 
i lokaler som tidigare använts 
i skolundervisningen.

– Två klassrum förvandla-
des till förskoleverksamhet. 
På så sätt utnyttjar vi kom-
munens befi ntliga lokaler på 
ett optimalt sätt, säger Len-
nart Skåål.

Den 3 februari skedde 
invigningen av en helt ny 
paviljong, som angränsar till 
Blåsippans förskola.

– Det var ett snabbt hand-
läggande som låg till grund 
för den satsningen. I må-
nadsskiftet oktober-novem-
ber konstaterades att trycket 
på förskoleplatser var stort 
inför 2014. Vi åkte ner till 
Nödinge för att ta del av In-
dus paviljonger och vi blev 
förtjusta av det vi såg, berät-
tar Lennart Skåål.

I den nya paviljongen har 
12 barn i åldern 1-3 år skolats 
in. Lärarlaget med Pernilla 
Svensson, Sanna Tuovinen 
och Therese Jonsson är till-
freds med arbetsmiljön.

– Vi är jättenöjda och även 

föräldrarna är positiva. Det 
blev bättre än vad de hade 
förväntat sig. Lokalerna är 
anpassade för den här typen 
av verksamhet och det märks. 
Vi har en rymlig hall där vi 
tar emot barnen. En annan 
liten detalj som underlättar 
vårt arbete är det höj- och 
sänkbara skötbordet, förkla-
rar Pernilla Svensson.

Var i ligger utmaningen 
att starta upp en helt ny 
avdelning?

– Det är att få alla rutiner 
att fungera, men där har vi 
lyckats bra. Fokus ligger nu 
på att barnen ska känna sig 
trygga i miljön, att de ska 
lära känna oss och varandra, 
säger Sanna Tuovinen.

Hyreskontraktet på pavil-

jongen i Lödöse löper över 
tre år med möjlighet att kun-
na förlänga avtalet.

– I det här läget var det 
den mest kostnadseffektiva 
lösningen. Återstår att se hur 
stor efterfrågan på försko-
leplatser blir under de när-
maste åren, avslutar Lennart 
Skåål.

Ökat tryck på förskoleplatser
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Alvin och Thea Sandberg klippte det blågula bandet och därmed var den nya lekhallen på Blåsip-
pans förskola i Lödöse invigd.

…och Blåsippan invigde lekhall
LÖDÖSE. Det låg en 
spänd förväntan i luf-
ten.

Klockan halv tio på 
onsdagsmorgonen var 
det äntligen dags för 
invigning.

Den nya lekhallen på 
Blåsippans förskola är 
efterlängtad.

Det som tidigare varit en 
rörelsehall, där barnen mest 
har sprungit omkring, har 
nu fått en annan pedagogisk 
inriktning.

– Vi tyckte att vi borde 
utnyttja lokalen på ett bättre 
sätt. Processen inleddes för 

ett år sedan. Barnen har varit 
involverade i diskussionerna, 
berättar förskollärare Malin 
Wilander.

Successivt har tankar och 
idéer växt fram om hur rum-
met bäst skulle kunna an-
vändas. Fortbildningen som 
personalen genomgått på 
Högskolan Väst har tydligt 
påverkat inriktningen.

– Det ligger helt i linje 
med vår kompetensutveck-
ling inom naturvetenskap, 
teknik och matematik och 
följer således läroplanen, sä-
ger Malin Wilander.

Det har skapats rum i 
rummen där olika sinnen ska 
stimuleras. Konstruktioner, 

bland annat stora legoklos-
sar, är exempel på pedago-
giskt material som förskolan 
investerat i.

– Vi har också sett till att 
ordna med ljuddämpande 
åtgärder så att det ska bli 
en någorlunda tyst miljö för 
barn och personal att vistas i, 
säger Malin Wilander.

Invigningsdagen till ära 
blev barnen bjudna på glass 
efter den symboliska band-
klippningen och uppskattade 
sångstunden.

– Det är ingen tvekan om 
att lekhallen kommer nyttjas 
fl itigt framöver, avslutar Ma-
lin Wilander.

JONAS ANDERSSON

Blåsippans förskola har kompletterats med en ny paviljong för 
att tillgodose behovet av förskoleplatser i Lödöse. Förskolechef 
Lennart Skåål är nöjd med hur kommunen lyckats lösa situatio-
nen inom barnomsorgen.  

Förskollärarna Sanna Tuovinen, Pernilla Svensson och Therese Jonsson trivs utmärkt i den nya 
paviljong som har placerats vid Blåsippans förskola.

– Barnomsorgen i Lödöse har byggts ut
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Välkommen in till McDonald’s® Ale Torg! 
Erbjudandet gäller endast på McDonald’s® Ale Torg den 21/3–13/4 2014 och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. Ord. pris Smoothie ca 22 kr eller Frappé ca 24 kr.

McDONALD’S® ALE TORG
Nu i veckan bygger vi ett nytt och snabbare kök i restaurangen. 
På fredag är det premiär för vårt nya kök med samma goda mat, 

men då ännu snabbare än tidigare. Dessutom får du här ett 
fint erbjudande på en fräsch nyhet från oss, välkommen in!

Köp en Smoothie eller Frappé 
– få 10 kr smakrabatt!


