Dagis räcker inte till!
Föräldrarådet på förskolan i Ljustorp sätter ner foten
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svaret att det ﬁnns platser i kommunen. Söråker har gott om tomma
platser och där behövs Ljustorpsbarnen för att fylla ut. - Ska våra barn
fylla ut platser i Söråker, istället för
att få vara på dagis på hemmaplan,
frågar sig gruppen.

Föräldrarådet på Förskolan i
Ljustorp har bestämt sig för att gå
till aktion. - En viss kö får man
räkna med, säger Sara Östman, en
av föräldrarna, men det här är alldeles för många.

Idag består Förskolan av 24 barn i
själva Dagiset. Dessa barn är mellan
0-4 år. 5 åringarna är uppe på skolan
och de är ytterligare 5 barn.

ack vare de senaste årens
rekordfödslar i Ljustorp, så
räcker inte Förskolan till längre.
I dag är det många barn som
står på kö och vill ha plats, som
inte kommer att rymmas.

Idag är det 16 barn i kö varav 3-4
redan är utplacerade på andra dagis
i Timrå. Samtliga dessa barn söker
plats under året som kommer. Förutom detta tillkommer barn som
ännu ej är anmälda. Alla föräldrar
som kommer att vilja börja under
året, har inte anmält sig för dagisplats än, berättar Sara.
Föräldrarådet består av: Sara
Östman, Linda Nilsson, Marie Lundberg och Magnus Funcke. Med fast
inte på mötet är: Ulrika Sjöström och
Fredrik Öhrling. Representatnt för
förskolan Ann-Soﬁe Blom,Samtliga
instämmer i att de är bekymrade
över läget.
- Det blir stora problem om man
bara har en bil i familjen och
den andra föräldern åker in mot
arbetet tidigt på morgonen, berättar Magnus. Dessutom kommer det
att bli föräldrar med syskon som
ska lämna barn både i Ljustorp och
ytterligare ett dagis, och ändå hinna
till jobbet klockan 7. Det är en omöjlighet, avslutar Magnus.
Föräldrarna berättar att hittills när
de tagit upp frågan har de mötts av
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Som vi berättat tidigare (i Ljustorpsbladet nr 1:2008) så har det varit
gott om barnafödslar i Ljustorp och
prognosen för 2008 pekar idag på
minst 10 barn.
2007: 17 barn

Sockenföreningens vice ordförande
Niclas Andersson håller med föräldrarådet att det är för många
barn som står i kö idag. - Vi förstod
tidigt att dagiset skulle rämna, när
vi insåg hur många barn som fötts
under 2007. Men det är trots allt
positiva bekymmer, det vore ju värre
om det inte föddes några barn. Vi
kommer att hjälpa föräldrarådet att
driva frågan vidare, exakt hur kan
vi inte säga idag, avslutar Niclas.
Föräldrarådet vill uppmana alla
föräldrar som har barn hemma
att ställa sig i kö till förskolan.
Om kommunen inte får en tydlig
bild av hur många det är, är det
svårare att agera och svårare att
planera!

2006: 11 barn (ﬂer idag pga inﬂytt)
2005: 5 barn
2004: 14 barn
2003: 20 barn
Av den stora gruppen 2003: or är det
enbart 8 som ﬁnns på dagis idag och
ﬂyttar upp. Det beror på att övriga
har plats på annat håll eller är
hemma med föräldrarna. Det innebär att ﬂer än 8 barn inte kommer
att komma in under året. Då kvarstår fortfarande 8 barn i kö plus
de som kommer att anmäla under
hösten.
- Vi vill ha plats för alla ljustorpsbarn, säger gruppen enhälligt. Vi
tycker att det är dags att öppna
småbarnsdagis i lekisvillan uppe vid
skolan igen. Lillstugan hade tidigare
plats för 12 barn. Alternativet är att
bygga ut dagiset, men det ligger så
dåligt till att den möjligheten ﬁnns
nog inte, avslutar föräldrarna.

Negativ konsekvenser av att
ha barn i dagis på annan ort:
* Miljö (långa bilresor)
* Ekonomi (långa bilresor)
* Långa dagar för barnen
* Barnen tappar kompiskontakten hemma
* Risk för skolgång på annan
ort och därmed mindre barn i
Ljustorps skola
* Svårt att hinna med före jobbet
på morgonen om du ska pendla
åt fel håll.
* Risk för att minskad nyinﬂyttning. Finns inte dagisplatser i
närområdet ﬂyttar folk inte in.
* Evigt skjutsande på helger och
vid kalas eftersom kompisar är
ﬂera mil bort. Belastar både tid,
miljö och ekonomi.

