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Nyhetsbrev Januari 2017
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Välkommen till årets första nyhetsbrev!
Hälsar
Marianne Natéus
Chef förskoleavdelningen

Anna Rydin började som enhetschef på myndighetsenheten den 9 januari. Det innebär att
Oskar Sevefjord som varit tillförordnad enhetschef under hösten går tillbaka till sin tjänst som
biträdande enhetschef på myndighetsenheten.
Linda Hillberg började också den 9 januari och kommer att arbeta som handläggare för
barnomsorg på obekväm arbetstid, hyreskompensation och vikarieersättning.
Birgitta Magnusson som tidigare arbetat som inspektör byter tjänst i januari och kommer att
börja arbeta på kvalitetsenheten med bland annat kommunal utvärdering.

Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
Sista datum att komma in med överenskommelse och registreringsintyg är 15/2. Ni som har
kommit in med överenskommelse och registeringsintyg måste rekvirera ersättning senast
15/6. Uppdaterade blanketter för överenskommelser och underlag för rekvirering samt
information finns på hemsidan.
Påminn era anställda som blivit klara med förskollärarutbildningen att ta ut sin examen samt
ansöka om förskollärarlegitimation.
Utbildning till barnskötare
Vi erbjuder vikarieersättning för barnskötarutbildningen vid Midsommarskransens
gymnasium. Har ni kommit in med överenskommelse sedan tidigare måste ni komma in med
rekvirering av ersättning senast 15/6. Uppdaterad blankett för detta och information finns på
hemsidan.

Nu är ansökan för hyreskompensation öppen. Ansökan av hyreskompensation sker via
anordnarwebben. Se hemsidan för information hur du går tillväga. Sista dagen för att komma
in med ansökan är 30/4.

Förskoleavdelningen kommer från och med 1 januari 2017 att samordna hanteringen av
barnomsorg på obekväm arbetstid oavsett om barnen går i kommunal eller fristående regi.
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Syftet är att det ska bli en större likvärdighet i bedömningar och beslut oavsett vilken
verksamhet barnen gå i.
För 2017 är det en ny hanterings- och ersättningsmodell beslutad av Kommunfullmäktige.
Barnomsorgen på obekväm arbetstid ska ske i en verksamhet och det ska alltid vara minst två
OB-personal på plats.. För mer information se

Meddela funktion.placering.avslut@stockholm.se ifall er verksamhet behöver ändra bankgiro,
postgiro, clearing och kontonummer eller utdelningsadress; den adress där ert huvudkontor är.
Om ni ska ändra er verksamhets adress gäller fortfarande blanketten Ansökan om förändring.
I mailet ska det stå ert organisationsnummer, de nya uppgifterna samt vilken ändring ni vill
göra.

Förvaltningen vill påminna föräldrakooperativ att inkomma med ansökan till
förskoleavdelningen om kooperativet önskar avsteg från öppenhetskravet (8 kap. 18 §
skollagen). Det gäller även de kooperativ som önskar revidera tidigare beviljade avsteg. Vänd
er till Jens Westlund jens.westlund@stockholm.se.

Under februari månad skickar förvaltningen ut ett informationsbrev inför ansökan om
tilläggsbelopp för läsåret 2017/18. Dela gärna med dig av informationen till dem i din
verksamhet som är berörda av ansökningsprocessen.
Om du har problem att bifoga bilagor till ansökan om tilläggsbelopp i anordnarwebben går du
in på www.supportguider.stockolm.se Där finns en film som visar hur en ansökan om
tilläggsbelopp görs i anordnarwebben.
Om du har frågor om tilläggsbelopp kan du mejla dem till funktionsbrevlådan
frågor.tilläggsbelopp@stockholm.se.

Nu är det dags att fundera på om er verksamhet ska delta i årets Kvalitetsutmärkelse – stadens
årliga pris för att belöna framgångsrik verksamhetsutveckling. Utvärderingarna som görs
bland deltagande enheter vittnar om att Kvalitetsutmärkelsen skapar engagemang, delaktighet
och stolthet bland medarbetarna. ”Bättre samsyn och helhetssyn”, ”Ett verktyg för att
genomlysa såväl ledarskap som strukturer och arbetssätt i verksamheten” är några av
kommentarerna från tidigare deltagare.
Stadsledningskontoret bjuder in till informationsträffar i februari för de som är intresserade av
att delta. Vi rekommenderar att man besöker någon av informationsträffarna om man har
funderingar på att delta. Där går vi igenom alla frågor som ska besvaras och ger även lite tips
om vad man bör tänka på.
Senast den 21 mars ska deltagande i Kvalitetsutmärkelsen föranmälas och bidrag ska sedan
skickas in senast den 21 maj. Se mer information på www.stockholm.se/kvalitet
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Utifrån det beslut som kommunfullmäktige tog i december 2017 vill vi förtydliga några saker
som vi fått frågor om:
• Fristående förskolor och pedagogisk omsorg som hanterar sin egen kö ska använda samma
urvalsgrunder som kommunala förskolor. Det innebär att syskon har förtur och därefter är det
barn med längst kötid som ska erbjudas plats
• Barn som flyttar till annan kommun kan inte sägas upp utan har rätt att gå kvar i sin
fristående förskola eller pedagogiska omsorg i staden om de önskar det
Rätt till heltid för barn vars föräldrar är föräldralediga med syskon
Föräldrar som idag har deltid och vill ändra till heltid måste informera barnets förskola och
anmäla ändrad vistelsetid i e-tjänsten Min barnomsorg på stockholm.se
I den kommunala verksamheten ska ändringen göras en månad i förväg och gäller från
närmaste månadsskiftet därefter. Fristående verksamheter bestämmer själva vilken tid som
gäller för detta, men de flesta tillämpar samma regler som kommunen. Det är rimligt att en
familj får ändra vistelsetid inom 1-2 månader.
För barn till föräldraledig som går kvar på deltid gäller samma regler som för andra barn som
har deltid. Det vill säga det finns ingen begränsning på samma sätt som tidigare då de fick
komma från kl.8-9 på morgonen och skulle hämtas mellan kl.14-16 på eftermiddagen.

Referensgruppen för fristående förskolor träffar utbildningsförvaltningen den 2 februari och
branschrådet har möte den 10 februari. Ni är välkomna att kontakta era företrädare,
kontaktuppgifter och anteckningar från dessa möten hittar ni på
Länk till Branschråd och Referensgrupp
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