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

Nu är vi igång med höstens arbete och i nyhetsbrevet informerar vi bl.a. om årets egenkontroll,
revideringen av förskolans läroplan, hantering av manuella svar från föräldrar och att publiceringen
av nya Hitta och jämför service är framskjuten.
Hälsar
Marianne Natéus, chef förskoleavdelningen

Enheten för ersättning och skolplikt
Ida Söderberg har slutat som handläggare för utbetalning av ersättning till fristående förskolor
och pedagogisk omsorg. Ida ersätts av Diana Gheziere. Andreas Hudin att arbeta med
ersättningar på delar av sin tjänst. Ni når dem via funktionsbrevlådan.
funktion.placering.avslut@stockholm.se
Myndighetsenheten
I september börjar två nya inspektörer på myndighetsenheten – Sebastian Thimfors och Mia
Wennström. Sebastian kommer närmast från Skolinspektionen där han inspekterat förskolor
och Mia har under lång tid arbetat som förskolechef inom Stockholms stad.

Stort tack till deltagare, föreläsare, utställare, konferencierer, programråd, styrgrupp,
projektgrupp, personal och volontärer- Tillsammans gjorde vi Förskolesummit till en succé!
Under två dagar genomfördes 24 föreläsningar och 16 utställningar och ca 1500 personer
utbytte tankar, forskning, idéer och inspiration både på plats och under #förskolesummit.
Förskolesummit har arrangerats 2015 och 2017 och ni kan ta del av inspelade
programpunkter, föreläsningar och artiklar från bägge årens arrangemang om ni klickar er till
på http://www.forskolesummit.se/tidigare-summits
Från 2017 års program kan du redan nu se föreläsningarna i sin helhet:
 Sven Persson- Pedagogiska relationer
 Peter Moss- Framtiden ligger i förskolan
 Polly Björk-Willén- Att lära sig språka
 Karin Helander- Barns rätt till kultur och konst
 Agneta Widerståhl- Om barnkonventionen blir lag
 Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer- SEMLA - ett arbetssätt för förskolan
 Ingrid Engdahl & Christian Eidevald- Undervisning i förskola
Och inom kort tillgängliggörs föreläsningarna med:
 Aisha Lundgren- Demokratiarbete och normkritik som verktyg
 Katrin Jäverbring- Digital verksamhet i förskolan= digitala pedagoger?
 Kerstin Haster & Lotta Andersson Damberg- Förskolechefens ledning Om att ta
ansvar för den pedagogiska verksamheten
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Låt dagarnas diskussioner fortsätta under #förskolesummit och dela med er av ert inspirerande
arbete ute i verksamheterna. Än en gång tack för dessa två fantastiska dagar tillsammans!

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.
Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För
förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i
diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att
omfatta alla diskrimineringsgrunder som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder.
Lagändringen innebär att huvudmannen har fått ett utökat ansvar för att förebygga
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund:
Huvudmannen ska se till att arbetet sker fortlöpande i fyra steg:
1. undersöka risker och hinder
2. analysera orsaker
3. genomföra åtgärder
4. följa upp och utvärdera resultatet
Alla delar av det löpande arbetet under året ska dokumenteras. Dokumentationskravet ersätter
det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan. Mer information om förändringen hittar
du via nedanstående länk
http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/nya-bestammelser-for-forskola-skola.pdf
Stadens riktlinjer för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg är uppdaterade med
de nya bestämmelserna. Vi kommer också att informera om de nya bestämmelserna när
förvaltningen och anordnarna möts i tillsynen och vid andra tillfällen.

Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska
gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Under arbetet kommer Skolverket
att ta in kunskap och synpunkter från barn, personal, förskolechefer samt berörda myndigheter
och organisationer. Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars
2018. Skolverket skriver ett förslag på reviderad läroplan och lämnar förslaget till regeringen.
Det är sedan regeringen om beslutar om läroplanen.
Skolverket kommer att hålla samråd med huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan
pedagogisk personal i förskolan och bjuda in till dialog. För mer information se Revidering av
förskolans läroplan
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Oktober närmar sig och då är det dags för årets egenkontroll. Egenkontrollen kommer
innehålla några nyheter såsom att man nu kommer kunna inneha tjänsten som förskolechef
men samtidigt kunna räknas som förskollärare om man har legitimation och arbetar i
barngrupp, vilket inte gick i tidigare egenkontroll. Det medför att ni kommer behöva redigera
personal som omfattas av detta, vi återkommer med mer information avseende hur ni praktiskt
genomför detta. Om ni har några frågor om egenkontrollen ber vi er att mejla till
egenkontroll@stockholm.se

Tack för gott samarbete under årets intensiva ansökningsperiod för tilläggsbelopp!
Vi påminner om att ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under året och att
handläggningstiden är ca en månad. På stockholm.se/ef/Förskola och pedagogisk omsorg,
/Ersättningar/Tilläggsbelopp hittar ni information och blanketter. Vi hänvisar till vår
funktionsbrevlåda fragor.tillaggsbelopp@stockholm.se om du snabbt vill komma i kontakt
med förvaltningen om tilläggsbeloppsfrågor.
När din verksamhet ansöker om tilläggsbelopp behöver den som praktiskt gör ansökan i
anordnarwebben ha behörighet för detta. Det räcker alltså inte med så kallad ”tittbehörighet”.
Inför en ansökan eller en komplettering av en ansökan rekommenderar vi att du tar del av våra
informationsfilmer på www.supportguider.stockholm.se .
Tips för er som söker information, fortbildning m m om barn i behov av särskilt stöd: Besök
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbsida. Där finns information om stöd,
lagar och rättigheter, kurser m m.

För att underlätta deltagandet i de fortbildningar och nätverk som utbildningsförvaltningen
anordnar för pedagoger som arbetar, eller kan tänka sig arbeta, med förskoleverksamhet på
finska erbjuds nu vikarieersättning.
Redan berörda chefer och pedagoger har fått information men även nya är välkomna. För mer
information kontakta oss på mejl Grupp.vikarieersattning@stockholm.se

Från 1 oktober gäller ny hantering för manuella svar på platserbjudande.
För att det ska bli så lika hantering som möjligt för föräldrar kommer Kontaktcenter och
Serviceförvaltningen hantera alla manuella svar på platserbjudande.
Alla barn ska erbjudas plats via Anordnarwebben men 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.
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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.
Detta innebär att från 1 oktober ska inga manuella avtal skrivas och skickas in. När
svaret är registrerat ser ni det i Anordnarwebben. uppdatera mejladresser

Publicering för den nya Jämför service är framskjuten. Vi återkommer med information när vi
vet mer. Behöver ni ändra information maila oss på: myndighetsenheten@stockholm.se

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande förskolefrågor i Stockholm och leds av
Skolborgarrådet Olle Burell. Fyra representanter från referensgruppen för fristående förskolor
deltar i branschrådet och ni är välkomna att kontakta dem med frågor, synpunkter och förslag.
Minnesanteckningar och kontaktuppgifter finns på Branschråd förskola
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