
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet februari 2021
Här kommer ett nyhetsbrevet från Utbildningsförvaltningen. Vi vill
bland annat informera er om hur ni gör om ni vill delta i årets
kvalitetsutmärkelse, att det är ett nytt förfarande för ansökan om
stadsbidrag för asylsökande och att barnbytardagen i år är den
11 augusti. 

Hoppas ni får användning av informationen i nyhetsbrevet!
Hälsar 
Eva Broström, chef förskoleavdelningen

>> Vill du hellre läsa nyhetsbrevet i PDF-format hittar du
det här.

Kvalitetsutmärkelsen 2021
Nu är det dags att fundera på om man vill delta i årets
kvalitetsutmärkelse. Kvalitetsutmärkelsen är stadens årliga pris
för att uppmärksamma och belöna framgångsrik
verksamhetsutveckling. Att delta kan vara en stor hjälp i
utvecklingsarbetet. Varför ska man delta? 

Här är några kommentar från tidigare deltagare: 
” Vi har fått syn på vår verksamhet; vad vi gör och varför vi gör
det.” 
”En genomlysning av strukturer, organisation och rutiner, vilket
var väldigt givande!” 
” Utveckling och gruppkänsla där alla blir stolta över det
gemensamma arbete vi gör.” 

Är din verksamhet intresserad av att delta? Nu erbjuder vi
informationsträffar i februari/mars för de som vill delta. 

För anmälan och mer information: https://start.stockholm/om-
stockholms-stad/priser-och-
utmarkelser/priser/kvalitetsutmarkelsen/ 

Senast den 23 mars ska deltagande i Kvalitetsutmärkelsen
föranmälas och bidrag ska sedan skickas in senast den 17 maj. 

Nytt sätt att ansöka
om statsbidrag för
asylsökande barn

Har ni asylsökande barn i er
förskola kan ni ansöka om
statsbidrag för dem.
Ansökan görs kvartalsvis
och i efterhand. Ansökan
för kvartal 1 öppnar i april.
Läs mer om asylbidraget
här:
>> Leverantor.stockholm

Registrera Inriktning i
BER för din verksamhet

I e-tjänsten för
vårdnadshavare ”Förskola
och Fritidshem” finns
möjlighet att göra urval på
inriktning. Inriktningen kan
tex vara Montessori,
Uteverksamhet eller språk.
Alla förskolor får
Traditionell
förskolepedagogik som
standardinriktning.
Inriktningen som visas i e-
tjänsten registreras i BER.

Nu kan du själv ändra
Inriktning i BER för din
verksamhet. I
supportguiden nedan kan
du se hur du gör.
>>Supportguide

Barnbytardagen 2021

Barnbytardagen 2021, den
dagen skolorna tar över
ansvaret för blivande
skolbarn, är den 11 augusti.

Planerat servicefönster
för BER

Planerat servicefönster, då
BER är stängt på grund av
uppdateringar, är:
9/3 ons-tors kl 22.00-06.00 

Kontrollera
kontaktuppgifter till
förskolan i BER

Det är viktigt att ni

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1e_gTDCEkNyrno8pZ16gKybKi1ivh0AFYUaNZzgjT-COTTKfTwS_7sr32TN43Qiyv7TEHKp5dJIssh-hi0gHL9oA/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1e_gTDCEkNyrno8pZ16gKybKi1ivh0AFYUaNZzgjT-COTTKfTwS_7sr32TN43Qiyv7TEHKp5dJIssh-hi0gHL9oA/x1esIMHAgmwjNLnE-F8thOHhQoDd5kilVtjy1OZeIOULCmhOBt3d3F4r9GoCKzY8H46OtMBeVmDOeNVbf20_7U8b2y0mIs2pmIK40aCkzmAbS4DhD5JTzyEzS5hLYS51jZNV6OSDeVszBALKfHQ0OCTaTBwlvRuKXnNmDMlUj_Qh4benFZN3eX-QkTLzcGDqAAR8iU1tKoD25gtPKIgOIMYJVS-YHMqXYt-IqFL5ihaTAQtATb34GHk1_u7y0PZFhiOdPcUk1V84cLXML5cJp2gA5oCVpNHBTT6MWiURg05Lk0/
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>> Läs mer

Covid-19
Nedan hittar ni information och länkar till olika sidor
relaterade till Covid-19 och förskola

För att du ska kunna hålla dig uppdaterad så finns det
information om vad som gäller för din fristående verksamhet
angående coronaviruset på leverantor.stockholm. Sidan
uppdateras löpande, besök gärna sidan regelbundet. Tänk
på att inte kopiera texten utan hänvisa till länkarna om ni vill
informera. Texten uppdateras kontinuerligt och risken är att
texten blir inaktuell om ni klipper ut information från den. 
>>leverantor.stockholm

På nedan länk ger Skolverket konkreta exempel på hur
förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn
och personal.
>>skolverket.se

Nedan faktablad sammanfattar aktuell kunskap och
information om corona till förskolor, vårdnadshavare och
andra som har kontakt med barn i förskoleålder. 
>>Folkhälsomyndighetens faktablad

Skolverket har publicerat en sida för vårdnadshavare med
barn på förskolan.
>>Skolverket.se

På 1177:s nya webbsida finns en film om viruset och vad
barn kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittade. 
>>1177.se

Viktig information till dig som
prenumererar på nyhetsbrevet
Förskola
Då den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft
vill vi göra dig uppmärksam på att vi har din e-postadress
sparad i vårt prenumerantregister.

E-postadresserna hämtas från de uppgifter du som huvudman
lägger in i BER. Syftet med nyhetsbrevet är att ge dig som
huvudman nödvändig information om det som rör den
verksamhet som du bedriver med godkännande av staden. Om
du inte vill få nyhetsbrev eller andra utskick från staden, tar du
bort din mailadress i BER. Du har också möjlighet att lägga in en
opersonlig funktionsbrevlåda som kontaktuppgift i BER.

kontrollerar enhetens
kontaktuppgifter i BER.
Kontrollerar även att
korrekta mailadresser finns
i BER. På nedan
supportguide ser du hur du
gör det.
>>Supportguide

Utbildningsförvaltningens
mailadresser

Använd adressen
@edu.stockholm.se när ni
mailar
utbildningsförvaltningen, både
funktionsbrevlådor och andra
mailadresser. Under första
kvartalet 2021 kommer
mailadresserna som slutar på
@stockholm.se att upphöra
helt och vi kommer enbart att
få de mail som kommer till
@edu.stockholm.se

Maxtaxan 2021

Den 1 februari 2021
beslutade
kommunfullmäktige i
Stockholms stad om
förändring av maxtaxa för
förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i
staden. Från och med 1
februari 2021 gäller nya
avgiftsnivåer. Inkomsttaket
per månad för 2021 är 50
340 kronor.
>>Läs mer

Frågor till
Förskoleavdelningen

Vi får många frågor om
instruktioner för Barn och
elevregistret (BER), var man
hittar blanketter osv. Du
hittar mycket av den
informationen på
leverantor.stockholm 

Om du inte hittar den
information du söker på
leverantor.stockholm kan
du kontakta oss på
mailadressen nedan. Det
kan röra frågor angående
ert godkännande, tillsyn av
fristående förskola eller
enskild pedagogisk omsorg
eller andra frågor som rör
verksamheten. Vi besvarar
ditt mail inom två dagar. Om
du hellre vill bli uppringd
ange dina kontaktuppgifter i
mailet.
Myndighetsenheten
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