Malmö stad

1 (2)

Grundskoleförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-05-08
Vår referens

Daniel Pamp
Utredningssekreterare
Daniel.Pamp@malmo.se

Utredning avseende utökad OB-fritidshemsverksamhet inom
grundskoleförvaltningen
GRF-2020-11493
Sammanfattning

Grundskolenämndens arbetsutskott har gett grundskoleförvaltningen i uppdrag att till
grundskolenämnden ta fram beslutsunderlag för möjligheten att öppna upp OB – verksamhet
på fritidshem även för barn som är inskrivna på andra skolor än Johannesskolan. I uppdraget
ingår även att undersöka efterfrågan på ”OB-fritidshemsplatser” hos förskolan, samt belysa
eventuell skolskjutsproblematik som uppstår.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden beslutar enligt förslag 3 , vilket innebär att grundskolenämnden
föreslår förskolenämnden att ge förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda hur OBomsorgen för barn i fritidshemsåldern kan hanteras i samarbete mellan
grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen. I utredningen förslås
grundskoleförvaltningen delta och syftet föreslås vara att ta fram ett förslag på hur
någon eller några av Malmö stads nuvarande OB-förskolor kan få i uppdrag att anordna
OB-omsorg även för barn på fritidshem, samt eventuellt helg- och nattomsorg.
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Under barnens förskoletid erbjuds omsorg i kommunal regi på ett antal förskolor kvällar och
helger, och på en förskola erbjuds även nätter. Höstterminen 2014 startades en
försöksverskamhet med omsorg vardagkvällar för skolbarn vid Johannesskolan som nu är
ordinarie verksamhet, där villkoret är att barnet ska vara inskriven på skolan.
I detta beslutsunderlag presenteras tre förslag rörande fortsättningen av OB-verksamheten på
Johannesskolan.
-

Förslag 1 innebär en utökning för att kunna ta emot barn som är inskrivna på andra
skolor.
Förslag 2 innebär att OB-omsorgen fortsätter drivas i sin nuvarande form på
Johannesskolan.
Förslag 3 innebär att grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen tillsammans med
förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda om hur OB-omsorgen för barn i
fritidshemsåldern kan hanteras i samarbete mellan grundskoleförvaltningen och
förskoleförvaltningen, med förskoleförvaltningen som ägare. Grundskolenämnden
efterfrågar förslag på en lösning i utredningen hur någon eller några av våra nuvarande
OB-förskolor kan få i uppdrag att anordna OB-omsorg även för barn på fritidshem,
samt eventuellt helg- och natt-omsorg. OB-omsorgen pågår enligt förslag 2 på
Johannesskolan tills dess att en lösning med förskoleförvaltningen är genomförd.

Förslagen har kostnadsberäknats.
I utredningen används genomgående OB-omsorg samt barn som begrepp, inte OB-fritidshem
och elever. Detta därför att verksamheten på OB-tider är att betrakta som omsorg.
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