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Nyhetsbrev November 2017
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Nyhetsbrevet finns även att läsa på www.stockholm.se/nyhet

Hej, det är mycket som händer kring digitalisering både på statlig och kommunal nivå.
I detta nyhetsbrev har vi bland annat med information om att Skolverket kommer att erbjuda
webbaserade kurser i programmering från januari 2018. I december ersätts det administrativa
systemet BOSKO, där alla inskrivningar av barn sker, med det nya barn- och elevregistret (BER).
Vi följer med spänning Skolverkets arbete med revideringen av förskolans läroplan, där planen är att
förslaget ska gå ut på remiss strax innan jul. Nästa vecka tar kommunfullmäktige beslut om mål och
budget för 2018 och då får vi klart med förutsättningarna inför 2018.
Hälsar
Marianne Natéus, chef förskoleavdelningen

E-tjänsterna Anordnarwebben och Min barnomsorg stängda 15-18
december
I december byter Stockholms stad administrativt system som är kopplat till e-tjänsterna. Etjänsterna bör fungera normalt igen den 18/12. Vi ber er att ha överseende om det skulle
uppstå lite störningar perioden efter. Bytet av administrativt system för förskolan är en del av
Skolplattform Stockholm.
Om det skulle uppstå några större problem då det nya barn- och elevregistret införs kommer
vi att kontakta er. Håll i så fall också utkik på webbsidan för anordnarwebben.
Har du problem hör av dig till supporten via e-post: arende@servicecentrum.stockholm.se
eller telefon: 020-83 83 00.

Egenkontroll
Året egenkontroll är nu genomförd. Svarsfrekvensen har varit hög, men det finns huvudmän
som inte har skickat in egenkontrollen. Inom de närmaste veckorna kommer nämnden genom
utbildningsförvaltningen att utdela förelägganden till de huvudmän som inte har fyllt i
egenkontrollen. I föreläggandet framgår hur lång tid man har på sig att skicka in
egenkontrollen.
Har du frågor hör av dig till oss via e-post funktion.egenkontroll@stockholm.se

Kommunfullmäktiges förslag till budget för 2018
Den 12 oktober lämnade borgarrådsberedningen förslag till kommunfullmäktiges budget för
2018. Där det bland annat finns ett förslag till schablon för förskola och pedagogisk omsorg
för 2018. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten 15-16 november.
För mer information Länk

Utbildning kemikaliesmart förskola
Nu erbjuder kemikaliecentrum ytterligare en halvdagsutbildning för chefer, miljöombud och
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personal på både kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Utbildningen
bygger på informationen i vägledningen. Nästa öppna föreläsning blir den 28 november
klockan 13-16. Anmäl dig senast den 21 november via länken

Digitalisering i förskolan
Den 12 oktober genomförde utbildningsförvaltningen en konferens om digitalisering som
filmades. De tre första föreläsningarna gäller framförallt de kommunala förskolorna men
föreläsningen med Katrin Jäverbring från Medioteket och Susanne Kjellander från
Stockholms Universitet handlar om digitalisering oavsett om det är kommunal eller fristående
huvudman.
Filmerna finns att hämta på Länk

Om programmering - webbkurs
Den 8 januari öppnar Skolverket en webbkurs i programmering. Den vänder sig till alla som
arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller
tillsammans med dina kollegor. För mer information Länk

Månadsutbetalningar 2018
Under 2018 kommer utbildningsförvaltningen att övergå till månadsutbetalningar av peng till
fristående förskolor enskilt driven pedagogisk omsorg. Exakt när detta kommer att
genomföras är ännu inte beslutat men det kommer inte att ske från januari 2018. Aktuell
information kommer att läggas ut på www.stockholm.se/ef och förvaltningen återkommer
med information.

Vikarieersättning
Underlag för ersättning för höstterminen ska vara inskickat senast 30/11. Blankett för
underlag finns på hemsidan

Hitta Service – Stockholm.se
Publicering för den nya Jämför service är framskjuten för att säkerställa kvaliteten för den
tekniska lösningen. Det finns ingen ny tidplan men vi återkommer med information när vi vet
mer. Behöver ni ändra information maila oss på: myndighetsenheten@stockholm.se

Personalförändringar
Oskar Sevefjord, biträdande enhetschef på Myndighetsenheten inom Förskoleavdelningen har
gått på föräldraledighet och kommer efter den att lämna enheten för ett annat jobb inom
utbildningsförvaltningen. Vi önskar honom lycka till!

Påminnelse!
Ändrade rutiner för hantering av manuella svar på erbjudande
Från 1 oktober hanterar Kontaktcenter och Serviceförvaltningen alla manuella svar på
platserbjudande. Ni behöver inte längre skriva och skicka in avtal.
Alla barn ska erbjudas plats via Anordnarwebben, i de fall föräldrar inte kan använda Min
Barnomsorg hjälper Kontaktcenter dem med erbjudande per brev. Föräldrar skickar in
blanketten till Serviceförvaltningen som registrerar svaret. Ni ser svaret i Anordnarwebben.
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Ni får information via e-post från Kontaktcenter när de skickat ut ett erbjudande brevledes.
Tänk på att i och med manuell hantering kan svaret komma att registreras efter ert satta
svarsdatum.
Det innebär att inga manuella avtal ska skrivas eller skickas in.
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