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FLYTT AV FÖRSKOLAN 
 

Varför ska förskolan flyttas? 

Med tanke på den brådskande situationen representerar förskolan den enklaste flyttlösningen på 

kort sikt. I själva verket är det stiftelsens minsta enhet (100 barn), så den är därför lättare att hitta 

lokaler till.  För övrigt är efterfrågan på en plats i förskolan mycket stor (180 barn på väntelistan), 

så det är därför intressant att föreslå en lösning som gör det möjligt att ta emot fler barn. 

Dessutom är det lättare att få tillstånd för en förskola. 

 

Är flytten av förskolan definitiv? 

Detta är en tillfällig lösning (under en 4-årsperiod). Efter denna 4-årsperiod kommer förskolan att 

flytta tillbaka till de nuvarande lokalerna. 

 

När kommer förskolan flytta?  

Lokalen på 1 200 m2 som finns tillgänglig måste utrustas för att uppfylla kraven i lagstiftningen. 

Arbetet inleds i september 2019. Arbetet planeras ta 2 månader. Vi räknar med en flytt tidigast i 

november 2019, förutsatt att arbetet inte är försenat. 

 

I vilka lokaler kommer barnen som för närvarande går på förskolan att gå när de kommer 

tillbaka i augusti 2019? 

I nuvarande lokaler, dvs. på bottenvåningen av grundskolebyggnaden. De kommer att dela dessa 

lokaler med elever i lågstadiet som kommer att ha 2 klassrum på denna våning. När arbetet är 

slutfört kommer de att integreras i de nya lokalerna. 

  

Vad händer med de barn som hade planerat att börja förskolan i augusti 2019?  

Alla barn som för närvarande står på väntelistan måste fortfarande vänta till förskolan har flyttat, 

dvs. i slutet av 2019, tidigast i november. En reflektion kring öppnandet av andra förskolor i andra 

geografiska områden är under utredning och vissa platser utanför Stora Essingen kommer så 

småningom att föreslås.  

 

Förskolan kommer att flytta i oktober 2019. Förskolan kommer att flytta tillbaka till den 

nuvarande platsen på Stora Essingen 2023, dvs. samma år som högstadiet flyttar. Varför 

detta val? 

Målet är att gruppera om de moduler som är pedagogiskt sammanlänkade: 

- grundskolan med förskolan, för att kunna säkerställa och underlätta övergången mellan 

förskolan och grundskolan 

- högstadiet med gymnasiet eftersom de inte kan ligga för långt ifrån varandra geografiskt 

på grund av det finns lärare som har klasser på båda nivåerna.   
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Kan inte biblioteket och Essingeskolan flyttas istället? 

Vad gäller Essingeskolan är deras plan också att utöka samtidigt som de är kvar på ön, så en flytt 

av denna skola är i nuläget inte planerad. Vad gäller biblioteket så omnämns en flytt regelbundet, 

men det ligger på Stockholms stads bord.   

 

Har de nya lokalerna hos Lärarförbundet en skolgård? 

Ja 

 

Hur är det med nuvarande lokaler på kort sikt? 

De tillfälliga byggnaderna på skolgården kommer att rivas under sommaren för att möjliggöra 

byggandet av nya lokaler för förskolan Galaxen.  Essingeskolans byggnad vid ingången till 

skolgården motsvarar inte standarderna och kommer också att rivas snart. I stället byggs nya 

tillfälliga byggnader i januari 2020 och LFSL kommer att få ytterligare 2 klassrum.   

 
FLYTT AV HÖGSTADIET OCH GYMNASIET 
 

Flytten planeras på grund av en hyreshöjning på den nuvarande platsen, eller hur? 

För närvarande är hyrespriset för lokalerna på Stora Essingen fördelaktigt. Ägaren SISAB förutser 

enligt avtalet att byggnaden kommer att vara färdigrenoverad och klar för att tas i bruk år 2023. 

Dessa förändringar kommer att ha en betydande inverkan på hyrespriset som kommer att 

anpassas till marknadspriset. Att stanna här kommer att bli dyrt eftersom vi inte kommer att 

kunna undvika en hyreshöjning. Som ett resultat blir andra byggnader som är rymligare, 

modernare och med lämpliga anläggningar tillgängliga. 

 

Finns det någon chans att högstadiet och gymnasiet stannar kvar på ön? 

Med tanke på öns struktur och det begränsade utrymmet som finns är den enda lösningen just 

nu Lärarförbundets lokaler eftersom det är en ny ägare där som förhoppningsvis vill hyra ut mer 

utrymme till oss. Denna lösning måste dock noga undersökas för att veta om den kommer att 

uppfylla våra krav till exempel vad gäller skolgård och idrottsinfrastruktur. 

 

Är LFSL:s utvecklingsmöjligheter på ön mer begränsade? 

Ja helt klart, det finns färre möjligheter på ön. För att kunna stanna i nuvarande lokaler skulle det 

vara nödvändigt att minska antalet anställda, men om vi minskar antalet anställda (vilket inte är 

förenligt med styrelsens strategi) skulle LFSL inte längre klara sig ekonomiskt med 

hyreshöjningen som kommer göras år 2023. Flytten av högstadiet och gymnasiet är därför 

oundviklig.  

 

Har ni genomfört en demografisk analys av familjerna innan ni inriktade era val på de tre 

områden som planeras, dvs. Sickla (Nacka), Stora Essingen (Stockholm) och Helenelund 

(Sollentuna)? Vissa familjer kommer inte att vilja sätta sina barn i Helenelund som ligger 

långt från centrum. 

Ja, en analys har gjorts och det verkar som om många familjer faktiskt bor i Stockholm. Men valet 

har riktats in på platser som är lättillgängliga med kollektivtrafik. Helenelund ligger till exempel 

13 minut från T-Centralen. 
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Om en majoritet av familjerna bor i centrum, varför letar ni inte efter lokaler i centrala 

Stockholm? 

Ja, det skulle vara idealiskt men i det aktuella situationen är det svårt att hitta lokaler till ett rimligt 

pris i centrala Stockholm.  

 

Har ni tänkt på familjer som till exempel har barn både i förskolan och på högstadiet eller 

gymnasiet. Hur gör man om lokalerna finns på olika platser? 

Ja, logistiken kommer att ändras. Det är därför vi har valt att flytta den del av 

högstadiet/gymnasiet där barnen är självständiga vad gäller resor, och effekten blir mindre för de 

familjer som för närvarande finns runt Stora Essingen. I Sverige är förskolan i allmänhet alltid 

geografiskt oberoende och delar inte samma lokaler som grundskola, högstadium eller 

gymnasium.  

 

Varför ska vi överväga en utlokalisering så långt bort från Stora Essingen?  

Vi lyssnar på alla tänkbara lösningar. Men det finns få lokaler i centrala Stockholm. Vi inriktar 

därför våra val genom att ta hänsyn till restid, enkla resor och tillgänglighet med kollektivtrafik.  

 

En flytt till Helenelund eller Nacka skulle ge barnen en mycket längre daglig resväg, har ni 

funderat över denna inverkan på deras livskvalitet?  

Ja, det har vi gjort och vår prioritering är givetvis att hitta en plats som är lättillgänglig med 

kollektivtrafik. För närvarande byggs nya linjer ut och det kommer att bli enklare att ta sig till 

dessa platser. Målet är att hitta nya lokaler på cirka 10 minuter med kollektivtrafik från T-

Centralen. Det stämmer att barnen får en längre resväg, men å andra sidan får de lokaler som är 

bättre anpassade, vilket ger dem en bättre livskvalitet i skolan.   

 

Vilka prognoser förväntas i fråga om personal?  

Det beror på vilken plats vi kommer att välja. Det finns en tydlig ökning av den franskspråkiga 

befolkningen i Stockholm. Franska skolan har kunnat öka sin personalstyrka eftersom den inte är 

lika utrymmesbegränsad. För närvarande förlorar vi mark och det är svårt att förutsäga 

personalstyrkan. Vår strategi är att beakta en tillväxt av personalstyrkan och samtidigt se till att 

dagens utbildningsmiljö är gynnsam och att eleverna tar sin studentexamen. 

 

Är ni inte rädda att planerna på att flytta långt bort gör att ni kommer att förlora 

personal? 

Nej, eftersom efterfrågan är stor. Att vara kvar i lokaler som bromsar tillväxten och inte är i linje 

med standarderna för en internationell skola är mer problematiskt.  

 

Kommer renoveringslösningen av byggnaden att prioriteras? 

Ja, naturligtvis, men det löser inte problemet med bristen på lämplig infrastruktur. Det är i alla fall 

nödvändigt med en annan plats för att få mer utrymme. 

 

Kommer föräldrarna att konsulteras inför valet av den nya platsen? 

För tillfället är de tre lösningarna intressanta, men de behöver undersökas ytterligare. När 

situationen har klarnat, och om vi fortfarande väljer mellan 2 eller 3 möjligheter kommer 

föräldrarna att konsulteras. Om det bara finns en möjlig lösning vid den tidpunkten kommer 

föräldrarna inte att konsulteras. 
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Ur en ekonomisk synvinkel, kan detta projekt finansieras av stiftelsen? Bör vi förvänta oss 

en högre skolavgift?  

Hyreshöjningen år 2023 är oundviklig. För att kompensera för detta måste vi öka arbetsstyrkan, 

men de nuvarande lokalerna tillåter inte det, så att flytta är den enda lösningen. De nuvarande 

skolavgifterna har validerats av Skolinspektionen. En höjning av skolavgifterna är i nuläget inte 

planerad. 

 

Konkret, hur mycket kommer detta projekt att kosta och hur finansieras det?  

I dag inför ledningsgruppen, tillsammans med styrelsen, de styrinstrument som krävs för att 

förbereda stiftelsen på att finansiera ett sådant projekt: tillämpning av kollektivavtal, optimering 

av resurser ... Den totala kostnaden för detta projekt kommer att bero på vilken lösning som väljs 

och vilka förhandlingarna som görs. Styrelsen räknar med en finansiering av ett 

övergångsunderskott genom att utnyttja stiftelsens finansiella reserver och sträva efter en snabb 

återgång till jämvikt. Simuleringarna av de nämnda projekten visar på en användning av 5–

10 MSEK för att finansiera denna övergång. 

 

Hur får jag information om hur projektet fortlöper? 

Så snart vi har mer information kommer ett meddelande att skickas ut för att hålla er 

informerade om hur projektet fortlöper. Om du har frågor kan du skriva till 

demenagement@lfsl.net. Detta dokument kommer att uppdateras regelbundet.  
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