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Referens

Alexander Szögi

Tullinge dialogforum 2016-04-12 samt 2016-04-14
Dag och tid

Tisdag 12 april och torsdag 14 april

Plats

Ange

Närvarande

Hans Richardsson (S)
Östen Granberg (SD)
Anders Thorén (TuP)
Stefan Dayne (KD)
Annelie Ehn (M)

15 kvinnor, 6 män, 21 barn
(Kvälls vägen)

Hans Richardsson (S)
Sven-Gunnar Kurksson (S)
Östen Granberg (SD)
Annelie Ehn (M)
Anders Thorén (TuP)
Lena Ingren (S)

(Svenska kyrkan)
3 män, 5 kvinnor

Ej närvarande

Samira Österberg (V)
Lars Engström (M)
Embla Kolenda Holmlid
(MP)
Inga-Lill Strömqvist (S)

Minnesanteckningar från dialogmöten på öppna förskolan på Kvällsvägen och
Svenska kyrkans öppna förskola. Politikerna i Tullinge dialogforum samtalade
med föräldrarna om verksamheten samt om vad de tycker om Tullinge som
kommundelen.
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Sammanfattning
Öppna förskolan på Kvällsvägen är en viktig kontakt mellan kommunen och
medborgare. Verksamheten är bra stimulerande pedagogisk utveckling av barnen. Det är bra att barnavårdscentralen ligger i samma byggnad.
Tullinge är en växande kommundel med många nya kommunmedborgare som
är i åldern då många skaffar barn. Svenska kyrkans öppna förskola är ett bra
exempel på hur det civila samhället kan driva bra verksamhet för barn.
Flera föräldrar har uttryckt att de tycker att informationen från kommunen i
samband med ansökningar till skolplatser kan bli bättre.
Förslag till socialnämnden:
-

Kommunen borde tillskjuta medel till den öppna förskolans verksamhet.

Synpunkt till utbildningsnämnden:
-

Informationen från kommunen om ansökning om förskoleplats måste
bli tydligare.

Synpunkter från dialogen
Personalen berättar att de under vårterminen 2016 stängt ner två av fem dagar i
veckan för att personalen ska täcka upp för den öppna förskolan i Storvreten
som inte rekryterat ny personal.
Politikerna avrapporterar från samtalen med föräldrarna:
Positiva intryck. Öppettiderna bör öka eftersom efterfrågan väntas öka. Öppna
förskolan är viktigt för att socialisera och skapa kontakter mellan människor i
samhället.
Föräldrarna tycker att verksamheten är viktig. De tycker att öppettiderna borde
öka.
Det är stor efterfrågan på verksamheten och ökade öppettider hos den kommunala öppna förskolan.
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Öppna förskolan är en viktig mötesplats för barn och vuxna där kontakter
knyts mellan medborgare.
Flera ur personalen och föräldrarna uttryckte att det var synd att samarbetet
med landstinget om familjecentral på Kvällsvägen har lagts ner.
Flera föräldrar efterfrågar en finare lekplats närmare Tullinge centrum.
Politikerna tyckte att det var ett bra besök.
Personalen hos kyrkans öppna förskola uppskattade besök.
Politikerna frågar sig om det finns ett växande behov av öppen förskoleverksamhet i Riksten.
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