
Gårdstånga 030212 
 

Intresserade föräldrar?!!!! 
 

Vi är två mammor i Gårdstånga med barn födda i juni 2002. Vi har många 
funderingar kring barnomsorgen i Flyinge/Gårdstånga. Av kommunen får vi 
olika svar på våra frågor beroende på vem vi pratar med. För oss är det 
oacceptabelt att det inte kommer att finnas plats inom barnomsorgen för 
våra barn när vi börjar jobba efter föräldraledigheten eftersom vi har uppfyllt 
våra krav, dvs ställa oss i kö minst 4 månader innan. Att få en plats hos 
dagbarnvårdare verkar mycket svårt, då det endast finns två stycken i Flyinge 
och ingen nyrekrytering verkar vara på gång. Fler paviljonger (läs baracker) 
ska tydligen sättas upp på skolan för att få plats med fler förskolebarn, men ny 
personal anställs inte, vilket medför att det blir många barn per personal. 
Personaltätheten är en viktig fråga och därför anser vi att en förstärkning av 
barnomsorgen i Flyingebygden är intressant för alla småbarnsföräldrar, även 
för Er som redan har plats för Era barn. Frågor inom det här området är ofta 
tungrodda och därför är det dags att agera nu, även om man inte behöver 
plats inom den närmsta tiden.  
 
Vi har uppmanats av kommunen att gå samman för att visa att vi är många 
som bryr oss. Vi har tagit upp frågan med Flyinge Utveckling, som är 
intresserade av att starta en omsorgskommitté. Ju fler vi är som visar vårt 
intresse desto bättre! 
 
Kontakta oss gärna! 
 
Jenny Jensen 046-52128  fam.jensen@minpost.nu 
Sabine Norgren 046-52003  jimmy.sabine@swipnet.se  
 
FRÅGOR ! 
• Garanterad plats i Flyinge / Gårdstånga ? Är inte   Intresserad av plats i 

Eslöv / Löberöd. 
• Kommer kommunen att anställa fler ? 
• Barack ! Kan man sätta den i Gårdstånga i stället ? 
• Finns det någon som är intresserad av att vara dagmamma i Gårdstånga 

? Finns det någon annan lokal att tillgå ? 
 


