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Nyhetsbrev Mars 2017
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Nyhetsbrevet finns även att läsa på www.stockholm.se/nyhet
Hej alla!
I detta nyhetsbrev finns mycket information som rör fristående förskolor och pedagogisk
omsorg bland annat gällande:
- Reviderade riktlinjer för pedagogisk omsorg
- Barnskötarutbildningen på Midsommarkransens gymnasium
- Läslyftet för förskolan
- Utbildningar för kemikaliesmart förskola
- Generell uppsägningar av 6-åringar
Ni har väl inte missat att anmäla er till Förskolesummit 2017?
Deltagartrycket är starkt för Förskolesummit och biljettkvoten för Stockholms stads
kommunala förskolor och övriga kommuner/organisationer är slutsåld.
Fram tills den 31 mars finns det reserverat biljettantal för Stockholms fristående förskolor,
därefter släpper vi dessa biljetter till de köande kommunala och övriga
kommuner/organisationer.
www.förskolesummit.se
Hälsar
Marianne Natéus
Chef förskoleavdelningen

Den 1 maj börjar Ida Hilding som utredare och Jenny Kallstenius som analytiker på
förskoleavdelningen. Carmen Holm Nordqvist börjar som utredare den 1 juni. Taina de
Mander kommer att sluta som inspektör i maj. Sedan början av mars arbetar. Tamona Korkia
med barnomsorg för obekväm arbetstid, hyreskompensation och vikarieersättningar
tillsammans med Linda Hillberg. Kontaktlista till oss på förskoleavdelningen

Från och med den 16 mars 2017 finns uppdaterade riktlinjer för pedagogisk omsorg, se
Riktlinjer pedagogisk omsorg
Under år 2016 prioriterade förvaltningen tillsyn av enskild pedagogisk omsorg.
I detta arbete har det framkommit ett behov av att revidera de befintliga riktlinjerna som gäller
för enskild pedagogisk omsorg. Revideringen av riktlinjerna utgår bland annat från kraven i
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25 kapitlet i skollagen, Läroplan för förskolan som är vägledande och Skolverkets allmänna
råd med kommentarer för pedagogisk omsorg.
Revideringar har också gjorts utifrån kommunfullmäktiges beslut under december 2016 om
”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad”. De
reviderade riktlinjerna innehåller flera ställningstaganden och tydligare krav på vad staden
kräver i tillsyns- och ansökningsärenden. De förtydliganden som gjorts gäller främst avsnitten
säkerhet i verksamheten, vikarieberedskap och uppföljning och utvärdering.

Föreläsare 2017
Peter Moss, Karin Helander, Sven Persson, Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer, Ebba
Theorell, Anette Emilson, Annelie Smedberg, Liselott Mariett Olsson, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Bim Riddersporre, Christian Eidevald & Ingrid Engdahl,
Emelie Westberg Bernemyr, Anne-Li Lindgren, Susanne Kjällander, Ingegerd TallbergBroman & Sven Persson, Aisha Lundgren, Hiba Abou-Taouk, Per Dahlbeck & Kristina
Westlund, Polly Björk-Willén, Ebba Hildén, Maria Wassrin, Kerstin Haster, Katrin
Jäverbring, Agneta Widerståhl, Ann-Charlotte Lindgren

För en kort tid sedan skickade utbildningsförvaltningen ut ett informationsbrev om hur man
gör när man ansöker om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Har du frågor
angående tilläggsbelopp kan du skicka dessa till utbildningsförvaltningens funktionsbrevlåda
fragor.tillaggsbelopp@stockholm.se Mer information och instruktioner finns också på
www.stockholm.se/ef/ersättning

Sista dag för hyreskompensation 2017 är 30 april.
Du kan ha rätt till kompensation för hög hyra. Är du osäker gör en preliminär beräkning.
Beräkna och ansökan om hyreskompensation gör du i Anordnarwebben.

Läslyftet i förskolan syftar till att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns
intresse för texter, bilder och skriftspråk. Det finns en modul för förskolan på Läs- och
skrivportalen och Skolverket kommer att ta fram mer material under 2017.
Förskolan har fram till 2017 inte omfattats av Läslyftets statsbidrag eller handledarutbildning.
Skolverket fördelar ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Det är respektive huvudman
som ansöker om bidraget. Ansökan för läsåret 17/18 ska göras senast 5 april. Läs mer om
stadsbidrag läslyftet här

Stockholms stad gör en generell uppsägning av alla blivande skolbarn med sista dag 8 augusti.
Barn som ska börja i en fristående skola har rätt att gå kvar på förskolan fram till skolstart.
Vårdnadshavare som vill säga upp platsen med ett tidigare datum gör det via Min Barnomsorg.
Om du har något blivande skolbarn som ska gå kvar ett år ska du markera detta i Anordnarwebben och
meddela oss via e-post innan den 29 mars. funktion.placering.avslut@stockholm.se
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För att tydliggöra, underlätta och effektivisera stadsdelarnas och förskolornas arbete har
kemikaliecentrum på miljöförvaltningen startat ett särskilt projekt – kemikaliesmart förskola.
Inom projektet har det bland annat tagits fram en vägledning för kemikaliesmart förskola samt
en webbutbildning. Både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg är
välkomna att ta del av material och utbildningar.
Utbildningar
Som en del i arbetet att bli en kemikaliesmart förskola ska alla i personalen gå någon av
kemikaliecentrums utbildningar. De ges som halvdagsutbildningar för chefer och miljöombud
och som en webbutbildning för övrig personal.
Framöver kommer det bjudas in till öppna föreläsningar i Tekniska nämndhuset på
Fleminggatan 4, nära T-centralen. Både personal från kommunala och fristående
förskolor/pedagogisk omsorg i Stockholms stad är då välkomna. Vi har ett tillfälle planerat
under våren och även något under hösten, alla tillfällen är kostnadsfria. Nästa tillfälle är den
9:e maj klockan 13-16.
Anmälan görs via Anmälan
Vägledning
Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön och
ger tips om hur de kan minskas. Den innehåller en lista med 22 åtgärder för att minska
exponeringen av skadliga ämnen.
Mer information finns på www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal i både kommunala och fristående
förskolor i Stockholms stad, som saknar barnskötarutbildning. Utbildningen genomförs på
Midsommarkansensgymnasium och är kostnadsfri för deltagarna och vikarieersättning utgår
till deltagarnas förskolor. Till hösten 2017 startar två nya utbildningsgrupper med totalt 60
platser.
Sista anmälningsdagen till hösten utbildning är fredagen 28 april. Anmälan och ytterligare
information finns på länken barnskötarutbildning

Efter höstens egenkontroll har utbildningsförvaltningen (Utbf) nu granskat samtliga
inrapporterade uppgifter om personal och utbildningar. Efter utbildningsförvaltningens
granskning av uppgifterna kommer vissa att korrigeras och de publiceras på anordnarwebben i
närtid i form av två rapporter:
- Sammanställning: Du som huvudman kan se enhetens/enheternas sammanställda
nyckeltal efter Utbf:s granskning av inrapporterade egenkontrollsuppgifter.
-

Peer Review: En jämförelserapport där du som huvudman kan jämföra nyckeltalen
för din(a) enhet(er) med genomsnittet i staden och i stadsdelen. Om du har flera
enheter kan du även jämföra nyckeltalen mellan enheterna.
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För att se rapporterna behöver huvudman registreras för huvudmannabehörighet genom att
fylla i, scanna och skicka in blankett UtbF8873 till funktion.egenkontroll@stockholn.se.
Klicka här för att ladda ner blanketten. ”

Föräldrar till barn som får nyfött syskon behöver inte anmäla i Min barnomsorg om de vill
behålla heltidsvistelse. Det måste de däremot göra om de vill ändra vistelsetid till deltid.
Det vill säga barn som har heltid och får syskon fortsätter att gå heltid om inte föräldrarna
informerar förskolan om att de vill ändra vistelsetid.

Som ett steg att utveckla och förbättra förskoleavdelningens tillsyn av pedagogisk omsorg
och fristående förskolor har avdelningen vid två tillfällen under 2016 skickat ut enkäter till
de huvudmän vars verksamhet har fått tillsyn och tillsynsbeslut.
Svarsfrekvensen har varit cirka 60 procent och av enkätsvaren kan förskoleavdelningen dra
vissa slutsatser som att:
- den tillsyn som bedrivs är viktig utifrån huvudmännens perspektiv,
- att den kritik som riktas i tillsynsbeslut överensstämmer med huvudmännens bild av sin
verksamhet,
- att tillsynen sker på ett professionellt sätt,
- att tillsynen har bidraget till att förbättra huvudmännens verksamhet
- att tillsynsbesluten är tydliga och att det tydligt framgår i besluten vilka åtgärder
huvudmannen behöver vidta för att åtgärda brister.
Det är värdefull information som visar att det tillsynsarbete förskoleavdelningen bedriver i
flera avseenden uppskattas av huvudmännen och att tillsynen utvecklar huvudmännens
verksamheter. Ett förbättringsområde som vi kan se av enkätsvaren är att vi behöver bli bättre
på att snabbare återkoppla och kommunicera med huvudmän. För att få in fler svar ska
förskoleavdelningen under våren 2017 skicka ut enkäten tidigare i anslutning till när en
huvudman får ett beslut.

Barn utan svenskt personnummer kan ha rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Har
barnet inget personnummer ska ansökan skickas skriftligen till Kontaktcenter. Kontaktcenter
utreder om familjen har rätt att ställa sig i kö och de skriver också in barnet i kö.
Nu finns en matris för er som hanterar placering själva som stöd för att avgöra om och vilket
plats barnet har rätt till. Du hittar matrisen här

Förskollärare som är anställda som förskollärare men saknar examen, kan genom VAL få den
behörighet de saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen.
VAL är en kompletterande utbildning för verksamma förskollärare men saknar
förskollärarexamen. Tidigare högskoleutbildning krävs oftast då utbildningen omfattar högst
120 högskolepoäng, men studenter kan också bli antagna utifrån lång
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undervisningserfarenhet. Cirka 400 studenter per år examineras från VAL nationellt och
söktrycket till utbildningen är mycket högt.
För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen och bli behöriga lärare har regeringen
beslutat att stärka och förlänga VAL. Förordningens (2011:689) giltighet förlängs från den 30
juni 2020 till och med den 30 juni 2030 - och tiden för den senaste antagningen till VAL
förlängs därmed till den 30 juni 2026.
Mer information om ansökan hittar du här

Medarbetare som har en utländsk lärarexamen och vill få en förskollärarexamen kan
komplettera sina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Varje höst- och
vårtermin antas mellan 100-150 nya studenter inom ULV vid Stockholms universitet.
Inom ULV kan du komplettera din utländska lärarutbildning och läsa mot en svensk
lärarexamen. Även du som ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket och
fått en kompletteringshänvisning kan komplettera studierna inom ULV. Utifrån vad du
behöver komplettera upprättas en individuell studieplan. Exempel på studieplaner finns längre
ner på sidan.
Mer information om hur man ansöker
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