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VD-ord
Med mångårig erfarenhet och expertis inom omsorgsfastigheter skapar vi rum för Sveriges främsta sociala infrastruktur. Att utveckla en modern förskola, optimerad för lärande och
samtidigt skapa goda arbetsmiljöer för pedagoger innebär en rad utmaningar, inte minst
utifrån Sehlhalls benhårda krav på trygghet och säkerhet. De som utbildas och arbetar på våra
förskolor skall inspireras till lärande och frodas i de miljöer som vi skapar.
Genom att vi ständigt utmanar och involverar oss i utvecklingen av fastigheter för utbildning, flyttar
vi hela tiden fram positionerna för hur en modern skol- och förskola främjar lärandet. Tillsammans
med våra handplockade arkitekter skapar vi trygga och inbjudande miljöer att utvecklas inom,
långt bort från det institutionella och likformiga. Vi optimerar ljusinsläpp, luftgenomströmning
och planerar våra hus för att kombinera trygga och inbjudande lokaler med en skonsam och smidig
arbetsmiljö. Fastigheten är utformad för att effektivisera flöden på ett sådant sett att alla
avdelningar har direkt access till förskolegården, men även för att underlätta renhållning och hygien
för att minska smittspridning som under året vuxit till ett uppmärksammat samhällsproblem.
När vi bygger för de yngsta i samhället följer ett ansvar att utveckla våra fastigheter socialtoch ekologiskt hållbart. Vårt kompromisslösa klimatarbete ligger till grund för framtagandet av
förskolan i Vigelsjö, utan att vi tummat på den goda arkitekturen.
Med kunskap och engagemang vill vi utveckla Vigelsjö och Norrtälje kommuns nya förskola till en
modern och till platsens anpassad gestaltning.

Vi vill vara med om att bygga framtidens kommun i hjärtat av
Roslagen. Varmt välkomna till en plats där lek och lärande möts.
Välkommen till Vigelsjös nya förskola.
Dan T. Sehlberg
Koncern VD
Sehlhall Fastigheter AB
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Mål och budget
Detta avsnitt beskriver hur anbudslämnaren och verksamhetsutövarens
projektförslag lever upp till Norrtälje kommuns ambitioner enligt kommunens
Mål och Budget 2020-2022

Mål och budget 2020-2022
Norrtälje kommuns vision ”Global livsstil - lokalt liv!” har konkretiserats i sju löften till
kommunens befintliga och potentiella invånare och företag. Målen skall uppfyllas på tio års sikt
och ger kommunen en långsiktighet i sin planering. Förskolan som Sehlhall och JENSEN vill
utveckla och bedriva följer noga dessa löften och ambitioner.
Vi har valt att besvara de relevanta målområdena med de arbetssätt och visoner som vi genom
arkitektur, verksamhetsbedrivande, fastighetsutveckling- och förvaltning ska hjälpa Norrtälje
kommun att uppnå. Vi har särskilt fokuserat på följande fem målområden:
Målområde 1 - Sund och hållbar ekonomi
Målområde 2 - Klimat och hållbarhet
Målområde 4 - Kunskapsinriktad kommun
Målområde 5 - Trygghet och säkerhet
Målområde 7 - Inkluderande
Vi har även valt att svara på övriga mål som blivit belysta i kommunens Mål och Budget
2020-2022. Dessa är samlade under punkten Generella mål.
Den fysiska miljön kallas ofta ”den tredje pedagogen”, efter lärarna och barnen. Om miljön
upplevs harmonisk mår vi bra och känner stimulans, vilket ökar vår koncentrationsförmåga och
inlärning. Vi har därför lagt extra stor vikt kring gestaltning och att skapa inspirerande och
lärande miljöer. Komplexitet, helhet och rumslighet är viktiga faktorer för hur vi påverkas av vår
miljö. Vår förskola är fylld av lärande som är inarbetat i arkitekturen. Här finner vi bland annat
fraktaler, alfabetet och tallinjer lite varstans runt om i byggnaden och på skolgården.
En hållbar ekonomi bygger på ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Vi jobbar därför
kompromisslöst med att ta fram hållbara och lösningar i fastigheten som främjar så väl driften så
väl som uppmuntrar invånarna till fossilfri transport genom elbilsladdning och
cykelkommunikation, allt för att underlätta netto- nollutsläpps målet 2045.
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Generella mål
Utöver de sju målområdena i kommunens styrdokument”Mål och Budget 2020-2022” har en rad väsentliga
ambitioner och riktlinjer angivits. För att besvara dessa specifika frågor har vi valt att presentera dem utifrån våra
roller som fastighets-utvecklare- och fastighetsägare samt verksamhetsutövare.

Norrtälje ska alltid tänka vilket värde det ger för invånaren
När Sehlhall upphandlar entreprenörer runt om i Sverige upphandlar vi i regel lokala entreprenörer. Vilket vi även
valt att göra i detta fall. Redan från idéstadiet har vi fört en nära dialog med det Norrtäljebaserade
entreprenadbolaget Credentia. Samarbetet har idag mynnat ut i en avsiktsförklaring där Credentia upphandlas som

Sehlhall har tecknat en
avsiktsförklaring med

totalentreprenör för projektet. Nyckelpersonerna på Sehlhall har under åren arbetat tillsammans med Credentia i en

Credentia om ett

rad olika projekt, senast i Norrtälje Hamn där Anton Bergkvist, upphandlade Credentia vid uppförandet av Norrtälje

totalentreprenadskontrakt

Hamn kvarter Alen.

Norrtälje ska tillse en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation
För att åstadkomma detta skapar konsortiet tillsammans med utvalda representanter från kommunen en
styrgrupp och en projektgrupp som följer våra projekterings- och byggmöten. Detta för att få alla inblandade
personer att tänka holistiskt, se till projektets bästa och i verklig mening hjälpas åt för att åstadkomma en bra
slutprodukt inom de mål som satts för kostnader och tider, utan att begränsa sig till vad som är bäst för det egna
företaget.

Norrtälje ska tillse ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande
Alla projektet förutsätter en hög grad av tillit mellan de inblandade parterna och de individer som representerar
dessa. Det är därför helt nödvändigt att projektet hanteras med ärlighet, öppenhet, respekt och engagemang, både
inför och under genomförandet. Tillit är något som växer fram över tid, och det konsortium som nu presenteras för
denna markanvisning har över tid arbetat fram en nära och långsiktig relation. Vi känner varandras önskemål och ser
till att hålla alla våra samarbetspartners intressen i fokus. Av erfarenhet vet vi att detta är oslagbart för att uppnå det
bästa resulatet.
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Målområde 1
Sund och hållbar ekonomi
Norrtälje Kommun har lovat sina invånare en stärkt ekonomi där kostnader inte överstiger intäkterna och att kostnader
inte överförs på kommande generationer.
•
•

Energiförbrukning kWh/kvm. Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld
Sehlhall är bland de första fastighetsbolagen i Sverige att uppfylla kraven för gröna byggkreditiv

Att redan från idéstadiet/programhandling arbeta uti-

JENSEN förskola bygger och förvaltar sina förskolor ut-

Tre punkter har varit viktiga vad gäller ekonomisk håll-

från de tre hållbarhetsmålen är för Sehlhall en självklar-

ifrån en god ekonomi från början. Vi har ett stort ansvar

barhet i projektet: nyttjandegrad, gröna kostnadseffekti-

het. Våra fastigheter skall vara skalbara utifrån kommu-

att säkerställa att den peng som följer med barnet an-

va energikällor samt framtida flexibilitet.

nens varierande behov. Det innebär bland annat att det

vänds ansvarsfullt. Vi är noga med att göra smarta inköp

En hög nyttjandegrad är mycket positivt ur ett resurs-

skall vara möjligt och enkelt att bygga om och bygga till

så att inte pengar som är tänkta att användas till barnen

hushållande samt större samhällsekonomiskt perspektiv.

fastigheterna baserat på behovet sett över tid.

hamnar som extra marginaler hos leverantörer. Genom

Vi ser gärna att både lokaler och utemiljö används av

att säkerställa en sund ekonomi på varje enskild förskola

andra verksamheter när inte förskolan är öppen. För att

Att skapa en god ekonomisk hållbarhet handlar om att

tar vi ansvar för kommunens intention med elevpengen.

detta ska ske krävs attraktiva miljöer av god kvalitet.

skapa en förutsägbar utveckling av driftkostnaderna.

JENSENs ekonomiska ansvarstagande ligger i företagets

Energisnåla tekniska system och gröna energikällor som

Genom att arbeta aktivt med hållbara och energi-

ryggrad. Sedan start 1996 har JENSEN inte tagit några

bergvärme och solceller är inte bara bra ur ett ekologiskt

effektiva lösningar minskar vi fastighetens energiför-

lån utan byggt sin verksamhet ansvarsfullt och organiskt.

perspektiv, det är även långsiktigt ekonomiskt hållbart.
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet

brukning och kan således erbjuda våra hyresgäster och
kommuner en trygg och hållbar förvaltning, idag och

Utformningen av lokalen har tagits fram med möjlig-

har byggnaden en inbyggd flexibilitet vilket gör den lätt

imorgon.

het till utökning/omstrukturering av barngruppen. Ett

att anpassa efter framtida behov.

extra “temarum” kan göras om till en extra avdelning vid

Planlösningens generalitet gör det lätt att anpassa bygg-

Sehlhall är ett av få bolag som genom SEB tecknar gröna

behov. Detta för att stå redo för ev framtida behov eller

naden till andra verksamheter i framtiden. Byggnadens

byggkreditiv. Det kallar vi hållbar ekonomi.

riktlinjer från kommunen.

trästomme förenklar vid framtida ev. ombyggnationer.
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Målområde 2
Klimat och hållbarhet
Norrtälje kommun har lovat sina kommuninvånare att kommunen skall förvaltas och utvecklas hållbart och skall vara
ett föredöme i miljö- och klimatfrågor.
• Norrtälje kommuns arbete ska också möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp, både
för att minska överutnyttjandet av jordens resurser och för att minimera klimatpåverkan biologisk mångfald
• Främjar utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen
• Fossilbränslefri organisation senast 2030, netto-nollutsläpp till 2045
• Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av
avfall ska minska
• Andel kommunägda lokaler där energianvändningen är fossilbränslefri (%)

Förskolan i Vigelsjö har tagits fram med målet att vara
en koldioxidneutral fastighet, ett mål som säkras upp
med hjälp av livscykelanalys. Byggnaden har en träsNär vi bygger för de yngsta i samhället är det extra

En central del i vår undervisning är att barnen ska lära

tomme, träfasad. Byggmaterialen ska hålla över tid och

viktigt att fastighetsutveckling- och förvaltning tillgodo-

känna sin omvärld och förstå att de är en del utav det

vara lokalproducerade så långt det är möjligt. Detta

ser dagens behov utan att äventyra kommande gene-

samhälle de lever i. Det innebär att tidigt lära sig att ta

rationers livskvalitet. Därför kommer Sehlhall bland
annat att:
•

ansvar för både relationer och miljö. På förskolans gård
kommer vi skapa förutsättningar för att odla i odlingslå-

tillsammans med energisnåla tekniska system och gröna
energikällor som bergvärme och solceller ger en långsiktigt hållbar fastighet.
I utformningen av förskolegården ser vi det som mycket

Klimatberäknar fastigheten utifrån en LCA med

dor. Här kan både blommor prunka och färska örter till

ambition att var CO2 neutral

viktigt att bevara, förstärka och tillgängliggöra de befint-

maten som lagas på förskolan att frodas.

liga naturvärdena. Layouten av utemiljön anpassas för

•

Uppföra huset med trästomme och träfasad, KLT

•

Installera solceller

•

Välja energieffektiva material- och installationsval

•

Teckna gröna avtal

•

Bygga laddstolpar på parkeringsplatsen

Dessutom vill vi att barnen tidigt blir bekväma i kol-

•

Bygga cykelställ med tak för att främja cyklande

lektivtrafiken så att de när de blir äldre ser det som ett

•

Kravställa våra entreprenörer att minska klimat-

självklart val när de behöver göra längre resor än vad

påverkan under produktion och transport

cykel möjliggör.

att bevara befintliga naturvärden och träd så långt som
Både barn och pedagoger uppmuntras till att prome-

möjligt. Död ved lämnas kvar eftersom det är en viktig

nera och cykla både ut ett hälso- och miljöperspektiv.

resurs för biologisk mångfald och vegetation väljs för
att främja en artrikedom. Förutom att detta är positivt
för den ekologiska mångfalden kan de artrika miljöerna
användas i det pedagogiska arbetet och därmed bidra
till att lära nästa generation om ekologi och hur vi kan ta
hand om vår planet.
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Målområde 4
Kunskapsinriktad skolkommun
Norrtälje kommun har lovat sina kommuninvånare att kommunen skall kunskapsinriktad kommun, där barn och
unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. För Norrtälje kommuns del ligger fokus på
hur skolan kan rusta barn och unga för framtiden och hur samhällets insatser för barns och ungas psykiska hälsa kan
utformas. Norrtälje kommun har särskilt uppmärksammat:
•
•
•

Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
Öka tryggheten och trivsel i skolan
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan är hjärtat av samhället och förutsättning för en
fungerande välfärd. Här ska barn utvecklas, inspireras
och motiveras. Att utveckla trygga förskolemiljöer där
barn kan skapa sina första minnen som de bär med sig
genom hela livet kräver omsorgsfull planering av dess
inne- och utemiljöer. Men det handlar lika mycket om

Utformningen av rummet har stor påverkan på barnets
lärande. Att skapa en stödjande och uppmuntrande
läromiljö har varit centralt i arbetet att ta fram förskolan
i Vigelsjö. Byggnaden är fylld med finurliga och lärorika
detaljer som uppmuntrar barnens lust till lek och lärande: tallinjer, numrerade trappsteg och vinklar som visas i
dörrsvängningar.

att skapa en trivsam arbetsmiljö som inspirerar
pedagogerna att bidra till trygghet och lärande. Det
handlar bland annat om att:
•

Genom god belysning undvika mörka utomhusmiljöer och utrymmen

•

Skapa en inbjudande och lekfull gårdsmiljö

•

Skapa överblickbara ytor och rum

•

Skapa rum för att främja barnens kreativa utveckling, så som ett bibliotek och en ateljé

Byggnadens bibliotek är en viktig del av verksamheten.
Genom att integrera ett bibliotek i byggnaden får barnen
tidigt ta del av lusten att läsa, och introduceras till biblioteket som viktig källa till information och kunskap redan
i förskoleåldern.
Glädjen i att röra på sig är en annan viktig kunskap att
förmedla i dagens samhälle med ökande stillasittande
och övervikt. Den pedagogiskt utformade förskolegården och kopplingarna till närliggande utemiljö uppmuntrar till balans- och motorikövningar, motion såväl som
friluftsliv.

Grunden för ett långsiktig lärande påbörjas redan i förskolan. Vårt utbildningskoncept, träning för verkligheten, syftar till att skaffa sig de övergripande färdigheter
som behövs i livet i kombination med vårt tydliga fokus
på undervisning (se verksamhetsbeskrivning), ser vi att
barnen får de optimala förutsättningarna för att vara
redo för skolan.
I enlighet med skollagen och förskolans läroplan har
vi tagit fram en egen modell för att följa upp undervisningens kvalitet och vilka långsiktiga effekter den får på
barnets lärande. Allt för att på bästa sätt rusta dem inför
skolstarten. Vi säkerställer i det arbetet även att vi når
alla barn, npf såväl särbegåvade, genom fortsatt stimulans och utmaning utifrån varje enskilt barns förutsättningar. Vi har för alla våra verksamheter ett väl utvecklat
och systematiskt kvalitetsarbete, som är centralt för att
nå framsteg. På så vis kan vi följa upp och jämföra samt
hitta de bästa nycklarna för fortsatt utveckling av vår
pedagogiska modell.
Vi säkerställer att vi har minst en legitimerad förskollärare i varje barngrupp. Utöver dem ska teamet bestå av en
utbildad barnskötare samt ytterligare en medarbetare
med lämplig bakgrund, tex barngymnastikledare, idrottsledare för barn eller dylikt.
Som organisation är vi flexibla och ser möjligheter vilket
gör att vi, om kommunens behov av nattomsorg ökar
mer än vad som man själv har möjlighet att hantera, står
öppna inför möjligheten att utöka vår verksamhet med
denna verksamhet.
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Målområde 5
Trygghet och säkerhet
Norrtälje kommuns ambition är att vara Sveriges tryggaste kommun.
Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina
kärnuppgifter.

Att skapa trygga miljöer att utbildas och arbeta i kan
hanteras på en rad olika sätt. Sehlhall arbetar ständigt
med att införa nya tekniker och lösningar som skapar
trygghet såväl i fastigheter som i utomhusmiljöerna.
Vi arbetar exempelvis med ventilationssystem för att
eliminera eller kraftigt reducerad kontamination i tilloch från luft, vilket är en avgörande insats för att minska
smittspridning mellan avdelningar. För såväl
vinterkräksjuka som Corona.
Trygghet är även att veta att arbetsmiljön är säker.
Genom artificiellt ljus, framtaget för att återskapa
dagsljus, skapar vi energiberikande lokaler som hjälper
barnen och pedagogerna att hålla en naturlig dygnsrytm
genom att hålla tillbaka melatonin nivåerna under dagen
vilket ökar flödet framåt eftermiddagen och kvällen.
Våra unika armaturer minskar även flimmer. Att
reducera flimmer i ljuskällorna som visat sig vara en stor
orsak till bland annat koncentrationssvårigheter.

Barnperspektivet har varit viktigt i utformningen av
byggnaden. Genom att ta in det skapas trygga miljöer
som stöttar barnet att tidigt agera självständigt utifrån
sina egna förutsättningar. Arkitekturen kan i sig bidra till
platsens trygghet. Ett exempel är våra lösningar för att
ge personalen en naturlig och god rumslig överblick.
Trygghet kan även vara möjligheten till
destinationsladdning, vi har därför valt att skapat
möjligheten för såväl personal som föräldrar att ladda
sin eldrivna fordon inom fastigheten.
En säker och stabil elförsörjning är även en grundbult
i samhället för att skapa trygghet i vardagen. Det är
därför en självklarhet att taken kläs med solceller och
teknikrummet är på sikt dimensionerat för att rymma
batterilagring. På så vis är förskolan trygg och säker,
både idag och imorgon.

Att vara trygg är grunden för allt lärande. Under inskolningar arbetar vi aktivt med att alla barn ska känna sig
trygga på förskolan, vi har en väl utarbetad och flexibel
inskolning där föräldrarna är med under delar av tiden
för att sedan stegvis lämna över till förskolan. Läsåret
inleds med “säkerhetsveckor” där vi fokuserar på olika
säkerhetsaspekter såsom polis, brand, sjukvård, trafiksäkerhet, hitta vilse samt integritet. Vi följer upp trivsel
och trygghet i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi
observerar och följer upp om vi märker att något barn
har ett förändrat beteende eller vi upplever att något har
hänt. Vi har tydliga riktlinjer för hur varje medarbetare
ska agera i dessa lägen.
Våra förskolor byggs med en öppen miljö med insyn i
fokus. Barnens integritet värnas samtidigt som pedagogerna snabbt kan få kontakt med varandra genom
glaspartier med högre bröstning.
På gården fokuserar vi på olika zoner för att skapa trygga
miljöer även för de minsta.
Vid rekrytering och löpande varje år i samband med uppstart går vi igenom hur vi arbetar, samtliga medarbetare
får skriva på våra riktlinjer för förebyggande säkerhetsoch integritetsarbete.
Trygghet och säkerhet går som en röd tråd genom både
miljö och arbetssätt.
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Målområde 7
Inkluderande
Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela Norrtälje kommun lyckas med integrationen
Norrtälje kommun har en viktig roll i att främja delaktighet i den demokratiska processen, inte minst bland barn och
unga, vilket ställer krav på utvecklade och innovativa arbetssätt
I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, köns identitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning och sexuell läggning vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter

Byggnadens utformning knyter an till kommunens mål
om inkluderande förhållningssätt där alla ges samma
möjligheter. Genom att ha ett barnperspektiv i utformAtt skapa ett inkluderande samhälle ligger i Sehlhalls
DNA. såväl i vårt eget företag, som i de fastigheter vi
skapar. Vi formar arbetsplatser som bjuder in till - och
gör det möjligt för individerna att leva och arbeta utifrån
sina egna förutsättningar, oavsett könslig identitet eller
sexuell läggning.

Förskolan är den plattform som kan lägga grunden för

ningen av byggnaden skapas trygga miljöer som stöttar

ett inkluderande samhällsklimat. Vi jobbar med olikhe-

barnet att agera självständigt utifrån sina egna förutsätt-

ter som självklarheter och fokuserar på människors lika

ningar.

värde och lika rättigheter, helt oberoende av kön eller

Förskolan har pedagogiskt en viktig roll i att ge alla barn

etnicitet.

samma verktyg och möjligheter. Genom att integrera ett

Genom ett nära samarbete med samtliga familjer ser vi

bibliotek i byggnaden får barnen tidigt ta del av lusten

Att motverka att människor tvingas leva i utsatthet är en
central fråga för oss på Sehlhall. Genom att exempelvis
vara ett aktivt vänföretag åt stadsmissionen, stöttar vi
deras arbete genom att bidra med akuta insatser så som
mat och kläder, finansierar mötesplatser för gemenskap
för unga och äldre.

att vi skapar förutsättningar för hela familjers möjlighet

En förutsättning för en fungerande välfärd och samtidigt
skapa förutsättningar för innovativa arbetssätt är att
alla Sehlhalls fastigheter utrustas med robusta
bredband.

grund för att lyckas i skolan utan för att få rätt förutsätt-

till integration och inte bara det enskilda barnet.
Genom att ställa höga krav på pedagogernas språkliga
förmåga, skapar vi bra förutsättningar för barnen som
undervisas på förskolan. Vi ser att språket inte bara är en
ningar i samhället.

att läsa, och introduceras till biblioteket som viktig källa
till information och kunskap redan i förskoleåldern.
Den pedagogiskt utformade förskolegården och kopplingarna till närliggande utemiljö uppmuntrar till balans- och motorikövningar, motion såväl som friluftsliv.
Glädjen i att röra på sig är en viktig kunskap att förmedla
i dagens samhälle med ökande stillasittande och övervikt.
s. 11

Förskoleverksamheten
Detta avsnitt beskrives förskoleverksamheten samt hur de avser att driva
förskolan samt hur de skall organisera och planera etablering av förskolan.

Verksamhetsbeskrivning

JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra
förskolor och innebär att vi förbereder barnen för
nästa steg i livet. Varje barn ska ges möjlighet att
utvecklas optimalt i en miljö som är såväl
stimulerande som trygg. Vi tränar förmågor som
stärker barnets självförtroende och självkänsla.
Egenskaper som gör att barnet växer upp med
goda förutsättningar för att väl kunna hantera livet.
Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin
egen förmåga gör att barnen från JENSEN förskola
möter sin framtid med en känsla av att de kan, vill
och vågar. Att träna på hur man bemöter andra
och uppträder i olika situationer är något vi ser
positivt på att börja med redan i förskolan - på
barnens nivå. Vi lägger stor vikt vid att barnet får
utmaningar och stöd att växa som individ, att
samarbeta med andra och även prova på att leda
andra.
Undervisningen i förskolan sker på ett genomtänkt, engagerat och lustfyllt sätt eftersom vi
drivs av att ta fasta på barnens vetgirighet och
kunskapstörst. Pedagogerna leder barnen mot
nya kunskaper, färdigheter och insikter genom

att utmana, intressera och leda undervisningen
framåt. Detta görs bland annat genom vår uni-ka
undervisningsmodell bestående av lärcirklar, som
enklast beskrivs som “minilektioner”. Genom
dessa strukturerade och välplanerade lektioner
lägger barn och pedagoger tillsammans grunden
för fortsatt lärande. Våra lärcirklar är uppdelade i
sju områden, vilka har sin grund i förskolans
läroplan men som också tar sikte på det som
barnen förväntas kunna i lågstadiet.

troduktion till vårt historiska kulturarv och en
första referensram utifrån vilken de kan sätta
sina kunskaper i ett sammanhang. Därför får
barnen hos oss uppleva klassiska, historiskt viktiga
verk inom konst, musik och litteratur.

Vi tror att barnens bildningsresa börjar redan i
förskolan och vi vill därför ge våra förskolebarn en
extra dimension under sin förskoletid, en in-

vi bland annat genom att arbeta med den fonologiska medvetenheten och träna på att lösa
matematiska problemställningar som vi möter i
vardagen.

Svenska och matematik är ämnen som man
behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi
genom hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv och räkneinlärning. Det gör
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Verksamhetsbeskrivning

En utvecklad empati är viktigt både i relationen till sig själv och till andra. Vi arbetar därför
ständigt för att barnen ska utveckla sina sociala
förmågor och lära sig att balansera och navigera

mellan egna och andras behov. Respekt, hänsyn
och självkänsla samspelar och vi lyfter såväl filosofiska som vardagsnära frågor för att stimulera
reflektion, fantasi och det fria, egna tänkandet.

tik, bollsport och dans men fokuserar även på
kroppsmedvetenhet genom ex yoga och koordinationsträning. Genom lek i olika miljöer, både
inne och ute, ges barnen möjlighet att träna
både sin grov- och finmotorik, vilket är viktigt
för skriv- och läsinlärningen.

JENSENs hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; rörelse, återhämtning och kost. Vi vill ge barnen de Vila är viktigt för att barnen ska hitta lugnet i
bästa förutsättningarna för att lägga grunden vardagen, på våra förskolor har vi varje dag återför en långsiktigt god hälsa.
hämtning genom exempelvis sömn eller mental
träning.
Vi fokuserar på medveten rörelse, med tydligt fokus på vad vi gör och varför, dels genom Kosten är också en viktig del i hälsan, där vi arpulshöjande aktiviteter som ex. lekar, gymnas- betar med kunskap kring mat, vikten av att äta
rätt, näringsrikt och varierat. Barnen får träna
på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad. Våra måltider består av en
hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker drycker och
livsmedel med tillsatt socker och serverar rikligt
med frukt.
Det är självklart för oss att vi är ute mycket. För
att ge barnen en bra start på dagen, inleder vi
varje dag med att vara utomhus i friska luften,
s. 14

Verksamhetsbeskrivning

där barnen genom lek och aktiviteter får utlopp
för sitt rörelsebehov samt få stimuleras av andra lärandeaktiviteter än dem som sker i innemiljön. Fram till klockan 9 befinner vi oss på den
egna gården, efter klockan 9 när alla barn är på
plats beger vi oss ut till närliggande parker och
skogsområden. Minst en dag i veckan har varje grupp friluftsdag då vi tar med oss lunchen

JENSEN förskola har en mycket hög andel nöjda föräldrar och
har haft så under flera år, se tabell nedan, siffror är hämtade
från vår senaste kvalitetsenkät som gjordes i september 2020.
Inom parentes är genomsnittligt för senaste fem åren. Svarsfrekvensen under åren har varit i genomsnitt 90%.

• Rekommenderar du JENSEN förskola: 97% (95%)
• Vilket betyg ger du JENSEN förskola: 4,7 (4,6) av 5
• Hur trivs ditt barn på JENSEN förskola: 4,6 (4,7) av 5
• Hur tryggt är ditt barn på JENSEN förskola: 4,6 (4,6) av 5
• Hur upplever du ditt barns lust att lära: 4,7 (4,6) av 5

ut. Även dessa dagar tar vi oss till närliggande
naturområden eller parker för att arbeta med
lärande och känna naturens lugn. För de yngre
barnen tar vi med oss tält så att de kan få den
välbehövliga vilan mitt på dagen under våra friluftsdagar.
s. 15

Organisation- och etableringsplan

Vår ambition är att vara en god samarbetspartner med kommunen med det gemensamma
målet att skapa de bästa förutsättningarna för
kommunens barn att optimera sitt långsiktiga
lärande.
I samband med ansökan för att få bedriva förskola är det viktigt för oss att lära känna kommu-

När vi organiserar för en ny förskola säkerställer anser att det är viktigt att både företag och kanvi först att vi knyter en rektor till enheten som didat ska matcha och trivas med varandra lägger
både genom utbildning och erfarenhet uppfyller
kraven på en skolledare (§11, 2010:800). Denna medarbetare ingår omgående i vårt interna
chefsnätverk där man får stöd och utrymme för
kollegialt lärande och utbyte. Huvudmannen är
dessutom aktiv i rekryteringsprocessen för övriga medarbetare för att säkerställa att rätt kompetens kommer in från start. Våra medarbetare
får sedan internutbildning och våra förskollärare som har det yttersta ansvaret för utbildningen ingår i ett eget nätverk, både på lokal och regional nivå. Genom vår modell för systematiskt
kvalitetsarbete följer huvudmannen löpande
upp hur verksamheten lever upp till både läroplanens mål och vår verksamhetsidé.

Att skapa ett team som delar vår värdegrund
och syn på undervisning är a & o i uppstarten av
nen och deras processer för att säkerställa att vi en ny förskola.
gemensamt skapar det bästa förutsättningarna
till en lyckad etablering och en långsiktig verk- Vår rekryteringsprocess genomförs enligt en
likriktad process där vi i första hand utgår från
samhet.
kompetenser hos en kandidat. Eftersom vi även
s. 16

Organisation- och etableringsplan

vi också stor vikt vid personliga egenskaper.
rande rekryteringsprocess använder vi oss av
Som en del i vår objektiva och icke-diskrimine- arbetspsykologiska tester, ett personlighetstest
(Mint) och ett problemlösningstest (Matrigma).
Efter att de första urvalsstegen är genomförda
kallar vi löpande till intervjuer eller rekryteringsträffar vid uppstart av nya förskolor/skolor.

För att säkerställa att nya förskolor kommer
igång med samma arbetssätt och samma kvalitet
som de redan etablerade förskolorna, möjliggör
vi för erfarna pedagoger att komma och hjälpa
till i uppstarten av förskolan. Genom handledning, inspirationsföreläsningar och kollegialt
lärande säkerställer vi att förskolan får rätt förutsättningar att arbeta enligt vårt koncept från
start.
Vi har under de senaste åren startat flera förskolor i Stockholmsregionen men även en förskola i Malmö. Förskolan i Malmö startade 2017
och nominerades 2020 till årets enhet på JENSEN education. Förskolan har idag närmare 400
barn i kö. Detta är ett tydligt kvitto på att våra
etableringsprocesser är välfungerande.
s. 17

Tidplan
I detta avsnitt anges den preliminära tidplanen för utbyggnaden av projektet

Tidplan Vigelsjö Förskola, Norrtälje kommun
Aktivitetsbenämning

Ärendeberedning

Fastighetsförvärv

I det tidiga skedet av byggprocessen sker ärendeberedning
och utredning. Detta initieras av att ett lokalbehov har
uppstått. För att definiera vilka lokaler som behövs görs en
verksamhetsbeskrivning och översikt över de funktionskrav
som finns i de nya lokalerna, för att kartlägga såväl kundens
behov som fastighetsägarnas krav på fastigheten.

Identifiering av behov
Beslut om placering
Indikativ volymaccept
Beslut om förvärv
Köpekontrakt/anvisning
Förvärv

Programhandling

Hyresavtal

Under programskedet förbereds programhandlingar
för projektet, där exempelvis grundläggande beslut
fattas om byggnadens storlek, tekniska standard
och utformning i stort. Programhandlingarna är en
sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt
och utgör det samlade underlaget för beslut om
fortsatt projektering.

Särskilda bestämmelser
Genomförandebilaga
Ritningar
Gränsdragningslista
Typrumsbeskrivning
Brandskyddsklausul
Areasammanställning
Huvudavtal

Systemhandling
I detta skede utreds vilka tekniska system och
material som utgör de optimala lösningarna för
projektets kravbild. Systemhandlingarna ger en bild
av den planerade byggnaden dess konstruktiva
utformning, tekniska installationssystem och ligger
till grund för en kostnadskalkyl för det kommande
arbetet. Även projektets miljöplan och
arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede.

Upphandling
Med utgångspunkt i systemhandlingarna arbetas
bygghandlingar fram, vilka är de
utförandeanvisningar som entreprenörerna
använder för att ta fram anbudspris. Därefter görs
upphandling av entreprenörer.

Produktion
Under byggproduktionsskedet sker den fysiska
produktionen av projektets byggnader och
anläggningar. Stor vikt läggs vid provning av
tekniska funktioner, så kallad samordnad provning,
innan slutbesiktning som avslutar
byggproduktionsskedet.

Projektering/Förfrågningsunderlag
Val av projketeringsgrupp - och byggledare
AF del samt TE kontrakt utkast
Projektering för framtagning av FU samt BL

Upphandling av entreprenad
Godkännande av förfrågningsunderlag
Utskicka av förfrågningsunderlag
Anbudsperiod
Inkommande anbud
Utvärdering anbud
Val av entreprenör
Avtalstecknande

Notering

Ansvarsfördelning

Startdatum Arbetsdagar Slutdatum

Avklarat

Norrtälje kommun/JENSEN

0

-

Avklarat

Norrtälje kommun

0

0

Anbud steg 1

Norrtälje kommun/JENSEN

0

0

Del av Tälje 2:195

Norrtälje kommun

0

7

Ej framtaget

Norrtälje kommun/Sehlhall

0

21

Ej genomfört

Norrtälje kommun/Sehlhall

21

vecka 1
vecka 2
vecka 3
vecka 4
vecka 5
vecka 6
vecka 7
vecka 8
vecka 9
vecka 10
vecka 11
vecka 12
vecka 13
vecka 14
vecka 15
vecka 16
vecka 17
vecka 18
vecka 19
vecka 20
vecka 21
vecka 22
vecka 23
vecka 24
vecka 25
vecka 26
vecka 27
vecka 28
vecka 29
vecka 30
vecka 31
vecka 32
vecka 33
vecka 34
vecka 35
vecka 36
vecka 37
vecka 38
vecka 39
vecka 40
vecka 41
vecka 42
vecka 43
vecka 44
vecka 45
vecka 46
vecka 47
vecka 48
vecka 49
vecka 50
vecka 51
vecka 52
vecka 53
vecka 54
vecka 55
vecka 56
vecka 57
vecka 58
vecka 59
vecka 60
vecka 61
vecka 62
vecka 63
vecka 64
vecka 65
vecka 66
vecka 67
vecka 68
vecka 69
vecka 70

Tidplan
35 dagar

7
30 dagar

Bilaga 1

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 2

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 3

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 4

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 5

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 6

Sehlhall och JENSEN

0

35

Bilaga 7

Sehlhall och JENSEN

0

Fastighetsägarna

Sehlhall och JENSEN

0

35
35
42 dagar

Avklarat, anbud 2

Sehlhall

0

Avklarat, anbud 2

Sehlhall

0

0

Ej genomfört

Sehlhall

0

42

0

Sehlhall tar fram FU

Sehlhall

42

Sehlhall skickar ut FU

Sehlhall

43

1

Entreprenörer räknar

TE

44

42

41 dagar

Produktion av fastigheten
Projektering
Bygglov
Markarbete /schakt / grovplanering
Grundläggning
Stomme
Tak/Fasad
Stomkomplettering / installationer
Rumskomplettering/Ytskickt
Finplanering
Driftsättning
Besiktning

1

44

1

Sehlhall

44

28

Sehlhall

72

4

Sehlhall/Entreprenör

76

7
462 dagar

Entreprenör
Sehlhall

0
42

42
70

Entreprenör

140

28

Entreprenör

168

42

Entreprenör

210

56

Entreprenör

266

28

Entreprenör

294

56

Entreprenör

350

56

Entreprenör

350

56

Entreprenör

406

30

Entreprenör

406

56

462

-->

Förvaltning /Drift

Men flerårig erfarenhet av att projektera,

hantera

processen

med

ärlighet,

entreprenadupphandla och förvalta för-

öppenhet,

skolor runt om i Sverige har Sehlhall suc-

gentemot de inblandade parterna och

cessivt förfinat och effektiviserat plane-

dess representanter.

respekt och engagemang

ringen av förskolefastigheter.

Sehlhall avsatt drygt en månad för framta-

Den preliminära tidplanen baseras på att

gande av fastighetsöverlåtelseavtal.

fastighetsöverlåtelseavtalet,

bygglovet

och tekniskt samråd hanteras i enlighet
Från det datum då fastighetsöverlåtelse-

med tidplan. I annat fall förskjuts tidplanen

avtalet är påtecknat planerar Sehlhall och

i motsvarande mån.

Vid framtagandet av tidplanen för Vigelsjö

JENSEN att ha förskolan inflyttningsklar

Vi vet vad våra fastigheter behöver för

har Sehlhall utgått från ett fiktivt startda-

inom 66 veckor, i enlighet med ovanståen-

Sehlhall har en mycket god träffsäkerhet

att vara kvalitativa förvaltningsobjekt

tum som infaller vid tilldelningsbeslutet av

de tidplan.

vad gäller uppskattade tidsplaner tack

och vi ha lärt oss att bemöta projekten

fastigheten. Efter tilldelningsbeslutet har

med ödmjukhet och att

vare en erfaren och aktiv projektledning
och uppföljningsmetodik.
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Slutanbud
I detta avsnitt anges slutanbudet, total BTA, antal förskoleplatser, antal kvadratmeter per barn inom förskolegården

Slutanbud

Ljus BTA: 1 125 kvm
Mörk BTA: 157 kvm
Total BTA: 1 278 kvm
Antal förskoleplatser: 120
Antal kvadratmeter per barn inom förskolegården: 25,83 kvm
Ersättning per ljus BTA: 4 444 SEK
Total ersättning för den blivande fastigheten: 5 000 000 SEK

s. 21
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