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Återrapportering nuläge och målssättning barngruppernas
storlek
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. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-10-24 att ge
förvaltningen i fortsatt uppdrag att arbeta vidare med att hitta nya former för att organisera
förskoleverksamheten med utgångspunkt i Skolverkets Allmänna Råd för Förskola.
Detta ärende återrapporteras nu i december 2018.

Beredning
Förvaltningen har arbetat vidare med att utveckla förskolans organisation med de
förutsättningar som finns i beslutad Flerårsstrategi 2018-2020, dvs med volymökning och
bibehållen personaltäthet. Det är fortsatt volymökning, samtidigt som de fristående
förskolorna har utökat antal barn i verksamheten och det har medfört ett lägre behov av
barnomsorgsplatser i kommunal regi. Planering förskola har under året införts i alla förskolor,
något som ska ge bättre planeringsförutsättningar att arbeta med förskolans inre
organisation och att personalens schema kan utgå ifrån barnens faktiska vistelsetid istället.
För att nå barngrupper av mindre storlek behöver barnen delas in i fler olika grupper på
respektive förskola. Skolverkets riktmärke ska vara vägledande liksom hänsyn till barnens
ålder, utveckling och behov. Antalet grupper kommer att variera 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
huvudelen av dagen. Arbetet med att förändra förskolornas inre organisation har påbörjats
och i nuläget är det 2 förskolor som organiserar mindre grupper under huvudelen av dagen.
Flera förskolor delar barnen i mindre grupper under delar av dagen, men ännu inte i den
utsträckning som är målsättningen. Endast en förskola är organiserad fullt ut som en treenhet med storarbetslag. Förskolornas ekonomiska förutsättningar, lokaler och den
kompetensbrist som finns i dagsläget gör att arbetet behöver fortsätta samt att olika
satsningar behöver göras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i november om Ramprogram för förskola, som ger
förutsättningar för att organisera och arbeta på annat sätt. Den nya förskolan i Nolhaga
kommer att planeras och byggas utifrån Ramprogrammet. Ramprogram för förskola ger en
bra förutsättning för ett långsiktigt arbete med att skapa nya grupperingar och arbetssätt i
förskolan. Ramprogrammet ska fungera som en stöd vid om, till och nybyggnation av
förskolor. Den första nya förskolan behöver byggas för att få möjliget att genomföra det nya
arbetssättet fullt ut. En inventering av befintliga förskolor behöver göras utifrån Ramprogram.

Långsiktig målsättning
För att nå denna utveckling på samtliga förskolor krävs ett långsiktigt arbete med fokus på
såväl verksamhetsfrågor som 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. För att kunna komma vidare med detta arbete på längre sikt behöver små förskolor
fasas ut och ersättas av större förskolor.
Förvaltningen bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att stärka samtliga pedagoger
som en förberedande insats för att möjliggöra arbetet med mindre barngrupper. Att arbete
med mindre barngrupper innebär att varje förskollärare och barnskötare i förskolan behöver
ha kompetens och vara trygga i att arbete mer självständigt med respektive barngrupp. När
varje pedagog har huvudansvar för ett mindre antal barn skapas dessutom en möjlighet att
utgå mer från varje barns intresse, nyfikenhet och behov. Det innebär därmed möjlighet till
en än mer utforskade verksamethet där barnen ges ett större inflytande, vilket är en viktig del
i förskolans kvalitetsarbete.
Ett arbete med förskolans yrkeskategoriers olika roller och uppdrag har också inletts som en
del i att implementera den reviderade läroplanen, samt som en förberedelse för en
organisering och personalplanering utifrån arbetet med minskade barngrupper. Utifrån detta
behöver ett förändringsarbete göras på respektive förskola så att förskolechefer och
pedagoger tillsammans når förståelse för de strukturella och pedagogiska förändringar som
behöver göras.
För att kunna gå vidare i förändringsarbetet behöver förskoleenheternas underskott vara
reglerade så att förskoleenheterna därmed har en ekonomi i balans. En övergång till att
skapa nya strukturer försvåras då enheterna arbetar för att komma i kapp med underskott.
Ekonomisk bedömning
Ärendet är en återrapportering av uppdrag som utförs inom ekonomiska ram.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att skapa
mindre barngrupper utifrån ovan målsättning för barngruppernas storlek och förutsättningar.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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