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Nyhetsbrev Maj 2017
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Nyhetsbrevet finns även att läsa på www.stockholm.se/nyhet
Hej alla!
Den blomstertid nu kommer…
Än är det inte riktigt sommar, men tiden springer iväg och i nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om
vad som är bra att tänka på inför sommaren..
Hälsar
Marianne Natéus, chef förskoleavdelningen

Peter Moss, Bim Riddersporre, Sven Persson, Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer
kommer- gör du? Förskolesummit arrangeras för andra gången av Stockholms stad i
samarbete med Stockholms universitet. Vi väntar oss 24 föreläsningar och 30 föreläsare, 16
utställare och ca 1500 deltagare för två dagar fyllda av förskola.
Den här veckan släpper vi biljetterna till enskilda föreläsningar och det finns fortfarande
chans till tvådagarsbiljetter men de börjar ta slut. Vi ses den 14-15 juni på Stockholms
universitet!
Anmäl dig här!

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.
Obs! Sista anmälningsdagen till hösten utbildning är förlängd till fredagen 19 maj.
Anmälan och ytterligare information finns på länken barnskötarutbildning

Senast 15 juni behöver vi underlag från dig som har ansökt om vikarieersättning för personal
som studerar till barnskötare eller förskollärare.
Här hittar du mer information och blanketter

Nu under pågående intagning av barn till hösten så vill vi påminna om att alla fristående
förskolor och pedagogisk omsorg ska följa Stockholms Stads regler för intagning och plats i
förskola som beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.
Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till verksamheten via
stadens gemensamma kö.
Bland dessa barn görs följande urval:
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1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 §
skollagen.
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före
andra barn.
4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger
barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.
Punkt 1 till 4 ovan gäller fristående verksamheter som är med i den gemensamma
köhanteringen d.v.s. där stadsdelsförvaltningen hanterar kön. För fristående verksamheter som
själv hanterar sin kö är det punkt 3 och 4 som ska tillämpas vid urval för att fördela platser.
Urval får inte göras exempelvis utifrån ålder eller kön. Plats ska alltid erbjudas via
Anordnarwebben.

Stockholms stad gör en generell uppsägning av alla blivande skolbarn. Sista dag på förskolan
är i år 8 augusti.
De kommunala grundskolorna har kommit överens om att ta emot barn i förskoleklass och
fritidshem från i år den 9 augusti. Fristående grundskolor kan också göra det men är inte
skyldiga att ta emot barnen före ordinarie terminsstart i skolan vilket brukar vara i slutet av
augusti. I de fall fristående grundskolor inte tar emot barnen tidigare så har barnen rätt att gå
kvar i förskola fram till dess.
Vårdnadshavare som vill säga upp platsen med ett tidigare datum gör det via Min
Barnomsorg.
Har du barn som ska gå kvar 1 år på förskolan meddela oss detta via e-post:
funktion.placering.avslut@stockholm.se

Inför sommarsemestrarna brukar förvaltningen få många frågor om sommarstängda
verksamheter och alternativ omsorg dessa veckor. Vi vill därför påminna om Stockholms
stads riktlinjer kap. 5.2 som anger att föräldrar ska erbjudas alternativ förskola om
verksamheten planerar att vara stängt under sommarveckorna och föräldrarna har behov av
alternativ omsorg. Alternativ omsorg ska erbjudas inom skäligt avstånd.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för
att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i
förskolan och förskolans måluppfyllelse.
Den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor. Det kan bland annat få konsekvenser
för likvärdigheten i barnens utbildning. Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att
genomföra innebär att läroplanen ska förtydligas och uppdateras. Områden som ska ses över
är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och
omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. I
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översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av
läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan.
Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2018.

Det finns en referensgrupp för att förbättra dialogen mellan utbildningsförvaltningen och de
fristående förskolorna med fokus på frågor som särskilt berör fristående verksamhet.
Gruppens nästa möte är den 11 maj och ni är välkomna att komma med frågeställningar till
era representanter, se Länk till Referensgrupp för fristående förskolor
Från referensgruppen har representanter till Branschråd för förskola utsetts. Där diskuteras
alla övergripande förskolefrågor i staden och dessa möten leds av skolborgarrådet Olle Burell.

Som huvudman har du möjlighet att ansöka om en utökning av antalet platser i en redan
befintlig verksamhet. En sådan ansökan ska göras i god tid innan man önskar att förändringen
ska genomföras. Ta med i tidsplaneringen att efter ansökan är komplett, kan
handläggningstiden ta upp till fyra månader. Observera att en önskad förändring inte får
genomföras innan nämnden fattat sitt beslut.
För att få godkänd utökning av platser måste huvudmannen kunna ge underlag som visar att
verksamheten har sådana förutsättningar som kan motivera utökningen. Grundläggande är att
det ska finnas lokaler som ger möjlighet att genomföra verksamheten med den kvalitet
skollagen kräver (utformning och utrustning). Det ska också finnas personal med utbildning
och/eller erfarenhet att alla inskrivna barn får den verksamhet de har rätt till. Verksamhetens
förutsättningar som beskrivs i ansökan ska vara styrkta och förutsättningarna ska vara stabila
och varaktiga.
I samband med utredningen ska det också vara möjligt för förvaltningen att besöka och
granska verksamhetens lokaler.
De krav som beskrivs ovan gäller både för permanenta och tillfälliga utökningar.

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.

Den 3-5 maj pågick SETT-mässan i Kista. SETT 2017 bjöd in till tre festivaldagar fyllda med
inspiration och kunskapsutveckling!
Fokus var på det moderna och innovativa lärandet med hjälp av IT. Särskilt fredag den 5 maj
hade fokus på förskolan. Mässan var gratis att besöka. I Stockholms stads monter som var
välbesökt kunde man ta del av aktiviteter och mindre föreläsningar.
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