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Minnesanteckningar 
Branschråd för förskolan 
Tid:  Fredag 24 april 11.00 - 12.00 
Plats: Skype-möte 

Deltagare: Isabel Smedberg-Palmqvist, Skolborgarråd (L), Hedwig Kastenholm, 
borgarrådssekreterare, Lena Holmdahl, utbildningsdirektör utbildningsförvaltningen, Gunilla 
Davidsson, stadsdelsdirektör Hägersten-Liljeholmens sdf, Johanna Hult, avdelningschef 
Norrmalms sdf, Ingalill Gustavsson, avdelningschef Farsta sdf, Frida Karlsson, 
utvecklingsstrateg Pysslingen / Academedia, Åsa Larsson, rektor förskolan Hälsingegatan, 
Eva Broström, avdelningschef förskoleavdelningen, och Hans Dahlin, förskolesamordnare 
förskoleavdelningen. 

Anmält förhinder: Fredrik Jurdell, stadelsdirektör Spånga-Tensta sdf och Elisabeth 
Thorburn ordförande SEFIF. 

DAGORDNING 

1. Presentation  
Det var nytillträdda skolborgarrådets första Branschråd för förskola, vi presentade oss för 
varandra. 
 
Isabel beskrev hur hon tagit över efter Lotta Edholm och ser fram emot ett fortsatt samarbete 
med både kommunala och fristående förskolor i Branschrådet. Hon berättade även om sin 
bakgrund som jurist, erfarenhet av arbete i näringsliv, kommun och statlig tjänst. Bland annat 
har hon arbetat i förskola i Södertälje och i riksdagskansliet med Jan Björklund. Hon har även 
erfarenhet som förälder i förskola och lyfte fram vikten av en välfungerande förskola av god 
kvalitet. Avslutningsvis öppnade hon för att medlemmarna kan ta kontakt med henne om det 
är något de undrar över. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Godkändes med den ändringen att skolborgarrådet lämnar över mötet till Eva Broström vid 
11.30 för att kunna delta i möte med Krisledningsnämnden. 
 

3. Minnesanteckningar från senaste mötet - Eva Broström 
- Forskningsprojekt om barns rörelse och hälsa: projektet fortlöper men påverkas 

naturligtvis av den pågående pandemin. Projektet har haft kontakt med de flesta 
stadsdelsförvaltningarna och det rapporteras om ökad utevistelse just nu men det är 
oklart om det kommer att fortsätta även efter pandemins slut. 
 



 

 

  

- Statsbidrag för språkutveckling: ansökningarna är bedömda och beslut om beviljade 
medel har skickats ut. Om pandemin medför att planerade insatser inte kan 
genomföras behöver medel som inte utnyttjas återbetalas. 

 
4. Corona; dagsläget och förberedelser 

- Gemensamt för staden, Isabel Smedberg-Palmqvist 
 
Generellt så pågår verksamheten i princip som vanligt men överskuggas av pandemin. 
Krisledningsnämnden sammanträder veckovis men har mest fattat beslut kring LSS 
och äldreomsorg. Största förändringen för utbildningen är distansundervisning för 
gymnasiet men även inställt studentfirande med mera. 
 
Det har varit diskussioner kring smittspridning på förskolorna och utifrån det har man 
beslutat om lämning och hämtning utomhus, affisch och rutin kring det är utskickad, 
det verkar fungera bra och har skapat ett visst lugn. 
 

- Kommunala förskolor, Eva Broström 
Bra att affischen kommit ut på olika språk, liksom rutinerna och förtydliganden kring 
uppsägningar och avgifter. Det har varierat mellan och inom stadsdelar hur många 
barn och personal som varit närvarande. 
 
I Farsta är det just nu balans mellan närvarande personal och barn, föräldrarna börjar 
bli lite otåliga kring att ha barnen hemma vid symtom. 
 
I Norrmalm är 23% av barnen och 15% av barnen frånvarande. Föräldrar börjar bli 
pressade kring att hålla barnen hemma vid symtom, något som personalen får stöd 
med att hantera. 
 
Hägersten-Liljeholmen har ganska bra balans mellan närvarande barn och personal 
men det kan vara problematiskt att barn och föräldrar träffas ganska tätt i parker med 
mera i blandade grupper. Förvaltningen har öppnat upp för att personal som är oroliga 
ska få stöd från företagshälsovården. 
 

- Fristående förskolor, representanter från Referensgruppen 
Även i fristående förskolor är det cirka 20% barn och personal frånvarande men fler 
barn har kommit tillbaka till förskolorna efter påsk, verksamheten fungerar bra men 
med vissa lokala anpassningar. 

 
5. Förskolerapport 2019 - Eva Broström 

Eva gick igenom rapportens huvudsakliga innehåll, rapporten och presentation biläggs 
minnesanteckningarna. 
 

6. Frågor och inspel från referensgruppen för fristående förskolor 
Inget särskilt framkom från mötet i Referensgruppen. Framfördes att det var intressant att 
höra skolborgarrådet utveckla sina visioner. I dagsläget handlar mycket om pandemin. Det 
kommer att krävas flexibilitet från föräldrarna kring inskolning och annat. Bra att det finns en 
samsyn och liknande förhållningssätt mellan kommunala och fristående förskolor. 
 
Framkom en fråga kring barn som är frånvarande under längre tid. Frågan har besvarats på 
stadens hemsida https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-

https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-omsorg/coronaviruset-forskola-och-pedagogisk-omsorg/


 

 

  

omsorg/coronaviruset-forskola-och-pedagogisk-omsorg/ och stadens hållning är att i grunden 
gäller riktlinjerna men förskolan behöver ha en dialog med berörda vårdnadshavare för att 
hitta lösningar för fortsatt kontakt och sträva efter att barnen kommer tillbaka till förskolan. 

 
7. Frågor och inspel från avdelningschefer i stadsdelsförvaltningarna 

Inskolning sker nu mest utomhus och förskolorna delar upp barngrupperna i mindre grupper 
och under olika delar av dagen. Fortsatt fokus kring att barnen behöver vara symtomfria vilket 
börjar bli påfrestande för vissa föräldrar. Det rapporterades om ett bra samarbete mellan 
kommunala och fristående förskolor i stadsdelarna, med utbyte av information om läget under 
pandemin. 
 

8. Övriga frågor 
- Inga övriga frågor framkom 
 

9. Möten i höst 
- Upplägg, tider och datum 

 
Mötet enades om att fortsätta med nuvarande upplägg med två lunchmöten per termin på 
fredagar, skolroteln och förskoleavdelningen stämmer av lämpliga datum. 

 
10. Frågor till kommande möten 

- Barnkonventionen, eventuellt bjuda in Barnombudsmannen Agneta Widerståhl 
- Utredningen om obligatorisk språkförskola, eventuellt bjuda in Lotta Edholm 
- Forskningsstudien om barns rörelse och hälsa 
- Likvärdig förskola 
- Ökad andel barn i förskola, särskilt i socioekonomiskt utmanande områden 
- Önskemål om frågor / teman för kommande möten kan mejlas till 

hans.b.dahlin@edu.stockholm.se 
 

Antecknade gjorde Hans Dahlin 
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