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§ 69 2016.157 BUN

Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-06-07 § 40 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till en fastställd målsättning för barngruppernas storlek utifrån Skolverkets
allmänna råd för förskola. Arbete för att förändra förskolans organisation, med utgångspunkt i
Skolverkets Allmänna Råd för Förskola, mot riktmärke om barngruppernas storlek pågår.
Ärendet har återrapporterats till Barn- och ungdomsnämnden den 2017-10-24 och 2018-1218 som då gett förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med former för att organisera för
mindre barngrupper.
I flerårsstrategi 2019-2021 åtar sig Barn- och ungdomsnämnden uppdrag från
kommunfullmäktige att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma mindre barngrupper i
riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek med fokus på de
yngsta barnen. Förvaltningen arbetar vidare med uppdraget att skapa mindre barngrupper
utifrån ovan målsättning för barngruppernas storlek och förutsättningar, vilket återrapporteras
nu i oktober 2019.
Beredning
Förvaltningen arbetar med att utveckla förskolans organisation med de förutsättningar som
finns i beslutad Flerårsstrategi 2019-2021. Arbetet utgår ifrån barnens behov, verksamhetens
bästa och lokala förutsättningar. För att nå barngrupper av mindre storlek behöver barnen
delas in i fler olika grupper på respektive förskola. Skolverkets riktmärke är vägledande
liksom hänsyn till barnens ålder, utveckling och behov. Antalet grupper varierar mellan olika
förskolor men med ett riktvärde att två avdelningar ersätts av tre grupper. Två traditionella
avdelningar ersätts då av tre-enheter om 36-45 barn, där ett arbetslag om 6-7 pedagoger har
ett gemensamt ansvar samt ett uppdrag att dela upp hur de följer barnen i mindre grupper
under huvuddelen av dagen.
Flertalet förskolor har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, från höstterminens
start. Resterande förskolor kommer genomföra motsvarande förändring under året. 10
förskolor har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper om totalt ca 6 miljoner för
innevarande verksamhetsår. Statsbidraget är ett stimulansbidrag som kan användas till
personalförstärkning samt till investeringar för att utveckla förskolans lärmiljöer. Det innebär
olika förutsättningar för förskolorna i arbetet med att minska barngrupperna. Barn- och
ungdomsnämnden har riktat kommunbidrag under 2019, motsvarande en förstärkning om ca
0,2 åa per treenhet till samtliga förskolor.
Utgångspunkt i arbetet är tillsammans med skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek
och barn- och ungdomsnämndens uppdrag att minska barngrupperna också aktuella
förtydliganden i förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, som började gälla från och med 1 juli
2019. I läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning,
innehåll tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller, förskollärarens
särskilda ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans
organisation.
Långsiktig målsättning
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För vidare utveckling krävs långsiktigt arbete med fokus på verksamhetsutveckling, lokaler
och personalfrågor. Verksamheten behöver utvecklas utifrån respektive förskolas
förutsättningar. De förskolor som har fyra avdelningar eller fler har bäst förutsättningar att
förändra inre organisation och samverka för en god verksamhet hela dagen. På sikt behöver
små förskolor fasas ut och ersättas av större förskolor.
Att arbeta med mindre barngrupper innebär att varje förskollärare och barnskötare i förskolan
behöver ha kompetens och vara trygga i att arbeta självständigt med respektive barngrupp.
När pedagoger har huvudansvar för ett mindre antal barn var skapas en ökad möjlighet att
utgå mer från varje barns intresse, nyfikenhet och behov. Det innebär därmed möjlighet till
en än mer utforskade verksamhet där barnen ges ett större inflytande, vilket är en viktig del i
förskolans kvalitetsarbete. Förvaltningen bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att
stärka samtliga pedagoger. Ett arbete med respektive yrkeskategoriers olika uppdrag har
inletts som en del i att implementera LpFö18, samt för vidare organisering och
personalplanering. Förändringsarbetet behöver fortsätta så att rektorer och pedagoger
tillsammans når förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som behöver
göras. Ett stöd i processen är pågående arbete i Branschråd Förskola som drivs inom GR:s
utbildningsavdelning. Ett av branschrådets uppdrag är att ta fram förslag till kompetterande
befattningar inom förskolan ex förskoleassistent och förskollärare med särskilt ansvar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa
mindre barngrupper utifrån aktuellt uppdrag för barngruppernas storlek och förutsättningar.
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