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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Föräldrar kritiserar
olika förskoleregler
Av Carl-Johan Bauler 27 FEBRUARI 06.00

20

BALLINGSLÖV. Vissa förskolebarn får stanna över lunch, andra får
det inte.
Så ser det ut inom skolområde nordost när det gäller de så kallade
15-timmarsbarnen.
Det tycker Helen Lindqvist och flera andra föräldrar i Ballingslöv är
orättvist.
– Barnen får knappt ut något av dagen. Dessutom är lunchen viktig, det är
bra att träna sig att äta med andra. Det är orättvist att reglerna är olika
inom samma område, säger Helen Lindqvist som är arbetssökande och
lämnar barnen Moa, tre år, och Erik, 1, 5 år på förskolan Lövkojan i
Ballingslöv.
Idag får hon lämna barnen mellan klockan åtta och elva, fem dagar i
veckan. Tidigare fick hon lägga ut de 15 timmarna på längre men färre
dagar, vilket hon tycker var bättre både för barnen och henne själv. Tanya
Ivanov som lämnar flickorna Nathalie, 3 år, och Letizia, två år, håller med.
– Nu blir allt väldigt stressigt, det är viktigt att barnen får vara med och äta
tillsammans med de andra barnen. De blir lugna och mår bra av det.
15-timmarsbarn är barn till föräldralediga, arbetslösa eller som omfattas av
den allmänna förskolan som ger rätt till 15 timmars vistelse i veckan.

Rolf Bengtsson är skolområdeschef. Han
förklarar skillnaderna inom skolområdet
med hur barngrupperna ser ut.
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– På en del förskolor är barngrupperna
sammansatta så, bland annat till följd av
besparingarna, att vi tvingats gå tillbaka till
den ursprungliga modellen, vilket innebär tre timmars vistelse fem dagar i
veckan. Så har vi det i Ballingslöv och på förskolorna på Ljungdala. I Stoby,
Farstorp och Hästveda har man inte behövt gå tillbaka till den modellen.
Därvidlag råder det ingen millimeterrättvisa.
Han poängterar dock att timmarna är till för barnens pedagogiska
utveckling, inte för att passa föräldrarnas behov.
– Barnen är i förskolan i första hand för sin pedagogiska utveckling, inte för
att äta lunch, konstaterar han.

1h 15 timmars regeln ändrad

Rätt till 15 timmar i veckan på förskolan gäller för barn till arbetslösa och
föräldralediga, eller som omfattas den allmänna förskolan från fyra år.
Möjligheterna att lägga ut timmarna annat än tre timmar på förmiddagen har tagits
bort från de flesta förskolor som en del i höstens besparingar. Politikerna tycker
också det blir bättre för barnen med samma tider varje dag.
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