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Nyhetsbrev Juni 2017
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Nyhetsbrevet finns även att läsa på www.stockholm.se/nyhet
Hej alla!
Här kommer det sista nyhetsbrevet för terminen som bland annat innehåller information om
Förskolesummit, förskoleundersökningen, stängning av Anordnarwebben under vecka 26 och att
staden kommer att gå över till månadsvisa utbetalningar 2018.
Tack för ett gott samarbete under denna termin och ha en riktigt bra sommar!
Hälsar
Marianne Natéus, chef förskoleavdelningen

E-tjänsterna Anordnarwebben och Min Barnomsorg är på grund av underhåll inte tillgängliga
under perioden söndag den 25 juni till och med söndag 2 juli (vecka 26).
Kan vara bra att tänkta på att under denna period går det inte att erbjuda plats och
vårdnadshavare kan inte svara på erbjudanden.
Godkänna underlag
Vi beräknar att ni ska kunna godkänna underlaget som vanligt, ersättningen beräknas betalas
ut till den 15/7. Mer information hittar du på Stockholm.se/avbrottsinfo.

Den 14-15 juni arrangeras
Förskolesummit på Stockholms
universitet. Vi säger välkomna dit till
alla er som köpt biljetter och till er som
inte har tillfälle att delta vill vi
informera om möjligheten att ta del av
föreläsningar och annat på hemsidan
senare. www.forskolesummit.se

Stockholm stad kommer från och med den 1 januari 2018 att börja med månadsutbetalningar
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tidigare har utbetalningen skett kvartalsvis.
Ändringen innebär att lika villkor gäller oavsett huvudman. Det förväntade resultatet av
månadsutbetalningar är bland annat att barnunderlaget blir mer korrekt, vilket leder till färre
rättningar och korrigeringar. Det innebär även ett jämnare kassaflöde för verksamheter med
fristående huvudmän.
Rent praktiskt innebär detta att ni i januari kommer att få korrigering för oktober - december,
men ersättning i förskott endast för januari. I februari kommer ni att få ersättning för februari
samt eventuella korrigeringar för januari. Såväl utbetalningar och korrigeringar kommer att
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ske en gång i månaden. Underlagen ska fortfarande godkännas och precis som tidigare
kommer ni att få mail från oss när det finns underlag att godkänna. Utbetalningsdatumet
kommer att vara den 15:e varje månad.
Om ni har praktiska frågor om utbetalningarna kan ni vända er till
funktion.placering.avslut@stockholm.se

Leveransen av resultaten för årets förskoleundersökning är försenad. Orsaken är att
programmeringen inte fungerat som tänkt för Markör, som är stadens samarbetspartner vid
genomförandet av undersökningen, och att det därför tagit väldigt lång tid att få fram
rapporterna. Tyvärr har Markör också upptäckt ett par felaktigheter där ett par värden är
omkastade i sammanfattningen samt att värdena på de nya frågorna om digitala
hjälpmedel samt frågan om respektfullt bemötande inte är korrekta i alla delar i
spindeldiagrammen.
Felaktigheterna ovan innebär att samtliga rapporter behöver köras om. I samband med
detta gör vi också en förnyad kvalitetsgenomgång. Konsekvensen av ovan är att Markör
inte kommer att kunna leverera resultaten förrän fredag 9 juni. Ni kommer då att få en
länk som innehåller samtliga resultat.
Staden och Markör beklagar djupt detta och den olägenhet detta innebär för er. Markör gör
allt de kan för att få fram kvalitetssäkrade rapporter till er så snart det bara går.

Stockholms stad bygger om sin webbplats och vi har därför uppmanat alla förskolor och
pedagogisk omsorg att via webbformulär skicka in uppgifter om sina verksamheter. Vi vill
tacka för alla inkomna uppgifter och nu kommer vi kunna lansera en testversion av
webbplatsen den 19 juni. Om din verksamhet inte visas i testversionen den 19 juni kommer
den att dyka upp under de följande veckorna. Under testperioden kommer dagens webbplats
vara oförändrad, inget försvinner.
Namnstandarden kommer att bli ”Förskolan Exempel”, adressen kommer visas under. Samma
namnstandard kommer också att gälla i Min Barnomsorg och Anordnarwebben.
Om ni ännu inte skickat in era uppgifter måste det vara gjort senast den 31 augusti. Ni
lämnar era uppgifter via länkarna nedan. Dagens
”Jämför och hitta service” kommer att stängas
under september.
Webbformulär förskola
Webbformulär pedagogisk omsorg
För de verksamheter som ännu inte skickat in
någon bild kommer bilden till vänster att
användas.
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Även i höst kommer utbildningsförvaltningen att erbjuda tvådagars
fortbildning om hur man kan arbeta med flerspråkighet i förskolan. Det
kommer att vara heldagskurser i tre omgångar.
Kurs 1: fredag 15/9 & onsdag 4/10,
Kurs 2: tisdag 19/9 & onsdag 18/10
Kurs 3: onsdag 11/10 & fredag 10/11
Inbjudan med anmälningslänkar kommer i augusti, för mer information se
även http://pedagog.stockholm.se/forskola/

Förvaltningen vill uppmärksamma samtliga huvudmän och förskolor att se till att de/den epost adress som skrivits in i Anordnarwebben är uppdaterad. Det är bra om mejladressen är
utformad utan anknytning till särskild person, exempelvis ”info@forskolankungsholmen.se”.
När förvaltningen skickar ut information till förskolor är det e-post vi använder. Det är många
mailadresser som ”stutsar tillbaka” vilket innebär att förskolan inte nås av informationen. Du
ser vilka e-postadresser som ni har registrerade och ändrar dem i Anordnarwebben.
Stockholm.se/anordnarwebben

Det är viktigt att ni tar bort gamla erbjudanden där svarstiden gått ut. Vårdnadshavare ser inte
erbjudandet efter svarstiden passerat. Läs mer hur du gör för att ta bort erbjudandet här.

I föregående nyhetsbrev så smög sig tryckfelsnisse in avseende handläggningstiden för
tillfälliga utökningar. Avseende tillfälliga utökningar så har förvaltningen som målsättningen
att ett beslut ska fattas inom en månad från det att ett ärende är komplett. Med komplett
menas att alla de dokument som efterfrågas i ansökningshandlingen är inskickade och
fullständiga.
Det är viktigt att ni som huvudmän tar med denna handläggningstid i era beräkningar inför en
ansökan.

Med er hjälp blir matavfall till biogas och ny näring. Nästan 40 % av det som hamnar i
soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas
biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Genom att matavfallssortera hjälper ni till
att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt kan ni få ner
verksamhetens avfallskostnader. Matavfallshämtningen är nämligen billigare än hämtningen
av vanliga hushållssopor. Läs mer om din sophämtning
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I mitten av maj genomförde Förskoleavdelningen en nätverksträtt med motsvarande
funktioner i Göteborg och Malmö. Nätverksträffen genomförs årligen och syftar till att bevaka
att Sveriges tre största städer tolkar bestämmelser och föreskrifter lika för de verksamheter vi
har ansvar för. I nätverksträffen deltog också Skolverket som fördjupade vår kunskap kring de
Allmänna råden för pedagogisk omsorg och Arbetsmiljöverket som beskrev sin tillsyn av
bland annat förskolor.

Det finns en referensgrupp för att förbättra dialogen mellan utbildnings- förvaltningen och de
fristående förskolorna.
Referensgruppen har representanter till Branschrådet. Där diskuteras
alla övergripande förskolefrågor i staden och dessa möten leds av skolborgarrådet Olle Burell.
På senaste mötet redovisades bland annat resultatet av den uppföljning som gjorts av beslutet
om rätt till heltid för barn till föräldralediga/ Välkomna att komma med frågeställningar till
era representanter som ni hittar här.
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