
Nämndinitiativ - Översyn av utbud av och information om 
pedagogiska inriktningar 

I Lomma kommuns förskolor ska barnen få möjlighet att utveckla sina kognitiva förmågor 
genom att utforska och lära sig om världen genom lek. Genom kompetenta förskollärare 
och fantastiska lärmiljöer kan vi till stor del erbjuda barnen sådana möjligheter. 

När barnens föräldrar har svårt att uppfatta vilka pedagogiska inriktningar genom den 
information kommunen tillhandahåller via delar av hemsidan som ska beskriva en enskild 
förskolas eller avdelnings pedagogiska inriktning så misslyckas kommunen med att 
tillgodose föräldrars och i längden deras barns inflytande över sin utbildning. 
För föräldrar och barn kan inte kräva information om information som de inte vet något 
om. 

I slutet på året 2021 och fortsättningsvis under början på år 2022 fick nämnden till sig att 
många föräldrar var oroliga över nedläggningen av Alnarps förskola och uttryckte i 
samband med det att de uppfattat Alnarps förskola som en förskola med 
utomhuspedagogik. Vidare uttryckte föräldrar i samband med detta en oro över att inte 
återfinna denna pedagogiska inriktning om utomhuspedagogik någon annanstans i 
Lomma kommun fastän vi i nämnden vet att vi har en uteavdelning som utövar denna 
pedagogiska inriktning. 
Det är ändå belägg för att Lomma kommun behöver vara tydligare i sin kommunikation 
om var föräldrar och förskolebarn kan finna en förskola eller avdelning med 
utomhuspedagogik. 

Det är positivt om Lomma kommun kan visa på en mångfald med pedagogiska 
inriktningar i förskolorna. Att kommunicera ut dem på ett tydligt sätt hade gett 
kommuninvånarna medel att fatta informerade beslut, delta på riktigt, utöva inflytande 
över sin utbildning och i längden sin framtid. 

Därför behöver nämnden få en redogörelse för vilka pedagogiska inriktningar som finns 
bland Lomma kommuns förskolor och utreda hur information om dessa kan 
kommuniceras tydligare till kommuninvånarna via webb eller annan kommunikation. Det 
skulle underlätta för nämnden att axla ansvar för att tillgodose barn och vårdnadshavares 
behov av information och barns rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning. 
Detta initiativ syftar till att vara en del i kommunens arbete med avseende på mål om att 
bli mer kommunikativa. 

Därför föreslås det att uppdra till förvaltningen att göra: 
- en genomgång av förskolornas och deras tillhörande avdelningars pedagogiska
inriktningar

BUN Bilaga §44/22



- en genomgång över var och hur information om dessa inriktningar kan förbättras  
- en analys över om kommunens förskolor behöver bredda sitt utbud av pedagogiska 
inriktningar utifrån efterfrågan hos kommunens vårdnadshavare och deras barn 
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