Fakta om
BarnCompaniet

Companiet är ett ord med
historisk anknytning i
www.barncompaniet.se
Boden. Med namnet vill
man också visa att barnen är delägare.
Startår: BarnCompaniet är en fusion av de två
kooperativa förskolorna Myggan och Kullerbyttan, som
slog sig samman hösten 2007. Myggan startade som
föräldrakooperativ för 20 år sedan och var även med
och startade den kooperativa friskolan Fria Emilia, som
i dag är en egen verksamhet med skola upp till nionde
klass.
Delägare: Familjerna till de 64 barn som går på förskolan samt de 17 anställda (ledare, pedagoger och två
kockar).
Adress: Förskolan BarnCompaniet, Gammelängsgatan
961 67 Boden

Delaktighet och demokrati på förskolan BarnCompaniet
Levande ljus, en sprakande brasa, några föräldrar som sitter och samtalar och barn som förser sig
med frukost i lugn och ro. Det är en miljö som man kan mötas av då man kommer in på förskolan
BarnCompaniet i Boden under morgontimmarna.
BarnCompaniet är en personal- och föräldrakooperativ förskola
i Boden.Verksamheten bygger på inspiration från Reggio
Emiliafilosofin, kooperativa arbetsformer och värderingar
som främjar arbetsglädje, gemenskap och utveckling i samspel
mellan barn, föräldrar och personal.
Första intrycket man får då man stiger in här är att det är en
underbar miljö för barn. I stort sett allt är i barnens höjd. Det
är stora ytor, avdelade med glasväggar som skapar ljus, rymd
och öppenhet, varvat med stimulerande små hörnor och prång
som lockar till skaparkraft och upptäckarglädje. I de samtal som
förs mellan barn och pedagoger framgår det väldigt snart att
samarbete och demokrati är viktiga och självklara nyckelord.

Delat ansvar
Alla medlemmar ingår i olika arbetsgrupper, varav styrelsen
är föreningens verkställande organ. Andra grupper är
marknadsföring, kök och städ, fixargrupp, en grupp som ordnar
fester och aktiviteter, samt föräldrarådet. I varje grupp finns även
pedagoger med. Den enda som inte är personal eller förälder är
styrelseordföranden som man har valt att ta in utifrån.
Utöver arbetsgrupperna deltar varje familj i verksamheten
genom att städa lokalerna en till två gånger per termin. Alla
har egen nyckel och kan välja om de vill städa under dagtid då
barnen är där, eller kvällstid.Varje familj ordnar även mellanmål
en eftermiddag per år och arbetar i barngrupp en till två
eftermiddagar per termin då pedagogerna har planeringstid.
Pedagogerna i sin tur arbetar med fokusområden där varje
pedagog har egna inriktningar, som projektarbeten, rörelse,
ateljé och verkstäder, utmaningar och uteaktiviteter.
Barnen är uppdelade i tre arenor – Ett-tvååringarna på arena

vatten, treåringarna på arena jord och fyra-fem-åringarna på
arena eld. Genom alla arenor går en röd tråd som gör att barnen
känner igen sig, men möter större utmaningar och stimulans på
varje område. Den transparanta miljön gör att barnen hela tiden
kan se vad som sker i nästa skede och arena.

Pris och studiebesök
2008 fick BarnCompaniet Malaguzzipriset för den unika miljön
och verksamheten. Priset tilldelas oftast professorer, lektorer och
skolledare som forskat kring, eller bidragit till att stärka Reggiopedagogiken, men nu tillföll det en förskola.
– Under ett år och tre månader har vi haft 800
studiebesök från hela landet och vi är även ute och föreläser
en del. Det är ett företag i sig att jobba med fortbildning och
studiebesök, säger Ingela Söderholm, som delar ledarskapet på
BarnCompaniet med kollegan Bia Lundberg.

Förskola som kooperativ
Att driva en förskola som kooperativ är inte alltid helt lätt. På
BarnCompaniet går företagsformens värderingar väl ihop med
den övriga synen på barnens lärande och allas delaktighet. Ett
gott råd från BarnCompaniet är dock att ha tydliga skiljelinjer
mellan pedagogernas och föräldrarnas ansvar. Man upplever
också att jante är stark och hård,mot fristående förskolor och
friskolor i allmänhet och kanske Boden i synnerhet. Av alla de
studiebesök man haft är bara ett fåtal från den egna kommunen.
Istället för att ses som en tillgång då det gäller näringsliv
och arbetstillfällen upplever man att man får kämpa för sin
överlevnad mot en del av samhällets värderingar.
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