
 
 
 

 

År 1986 beslöt sig föräldrar och driftiga bybor att öppna en förskola i 
Lästringe, och i augusti året därpå startade verksamheten. Först 
utnyttjades lokaler i den gamla skolbyggnaden, men snart uppfördes 
den nuvarande ”barnstugan” med plats för 24 barn.  

Kojan var då ett av de första föräldrakooperativen i Nyköpings 
kommun. Här anställdes fast personal för att sköta driften, till 
skillnad från många andra kooperativ där föräldrarna turades om att 
laga mat och ta hand om barnen. För såväl barn som personal har 
Kojan erbjudit en trygg, kreativ och stimulerande miljö. De anställda 
stannar gärna kvar här, och flera av de barn som gick på Kojan under 
de första åren, har nu sina egna barn i verksamheten. 

År 2011 inleddes en ny fas i Kojans historia. När den kommunala 
grundskolan, som länge hotats av nedläggning, slutligen stängdes var 
det dags för en ny generation föräldrar att agera. 
Föräldrakooperativet beviljades tillstånd att starta friskola, och till 
hösten öppnade den nya skolan. Sedan dess ingår förskolan Kojan 
som en del av Blomenbergska skolan, som drivs i aktiebolagsform 
utan vinstintresse. Bolagets ägare är det forna föräldrakooperativet 
som numera heter Ideella föreningen Blomenbergska.  

Behovet av föräldrars arbetsinsatser har successivt minskat, och idag 
finns inga måsten. Men även fortsättningsvis är föräldrars 
engagemang och ideella insatser avgörande för skolans fortlevnad och 
för att hålla bygden levande. Blomenbergska skolan ger barnen 
förutsättningar att lära och utvecklas i en trygg miljö, och föräldrarna 
chans att påverka och vara delaktiga. ”Kojan-andan” lever på så sätt 
kvar, även om den ständigt måste förvaltas och förnyas. Jubileet är 
därför inte bara ett tillfälle att minnas det som varit, utan också en 
påminnelse om att vi tillsammans kan påverka och bidra till våra 
barns och vår bygds framtid.  

 

 

Kom och fira! 

  Kojan 
30 år 

Blomenbergska skolan och 
föreningen bjuder in till öppet hus 

och festligheter 

26 oktober från 
kl 14.30 

Program 
 

Öppet hus från kl. 14.30 – 
välkommen att titta in i barnens 
och elevernas olika rum och se en 
del av vad de arbetat med under 
hösten.  

Tillsammans med barnen skapar 
vi minnesmärken, bl.a. ett 
”monument” och en tidskapsel.  

Kl. 15.30: Jubileumsskål! Ideella 
föreningen Blomenbergska 
bjuder på fika!  

Målsättningen är att vi kan hålla 
till utomhus, så välj gärna kläder 
efter väder… 

Välkomna! 
 


