
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet augusti 2020
Här kommer det första nyhetsbrevet för terminen från
Utbildningsförvaltningen. Nu är vi igång med planeringen av
höstens arbete och vill ge er information om bland annat den
kommande egenkontrollen, inbjudan till ett webbinarie om
nationella minoritet och seminarium för kemikaliesmart förskola
samt kommande års barnbytardagar.

Jag 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.

Egenkontroll 2020
Snart är det dags för egenkontrollen 2020. Precis som förra året
genomförs den i BER. 
Utbildningsförvaltningen kommer att skicka ut ett mail när den
öppnar (ca den 15 september) och man har sedan fram till den
15 oktober på sig att svara. 
Vänligen se till att ni har lagt in rätt mailadress i BER och att ni
har rätt behörigheter för att kunna svara på egenkontrollen. 
Läs mer om egenkontrollen här: 

>>Läs mer om egenkontrollen här

Nationella minoriteter i
förskolan utifrån Skollagen
och förskolans läroplan

Förskolesummit

15-16 juni 2021.

Hyreskompensation

Har ni ansökt om
hyreskompensation kan ni
nu gå in i Barn- och
elevregistret för att se
status på er ansökan.
Utbetalning av
hyreskompensation för
godkända ansökningar
planerar att ske i slutet på
september. Ni kan läsa mer
om hyreskompensation
här: 
>>Läs mer

Vikarieersättning

Om du som rektor har
medarbetare som studerar
kan du söka
vikarieersättning. Det gäller
den pedagogiska
grundutbildningen för
förskolepersonal och
fördjupning vid
midsommarkransens
gymnasium , barnskötare
som studerar till
förskollärare och Magister-
master eller
licentiatexamen för
förskollärare. 
Skicka in nya
överenskommelser och
registreringsintyg till oss
senast 17 oktober. Ni som
redan har skickat in
behöver inte skicka in på
nytt. Aktuella blanketter och
mer information hittar du
här

Tilläggsbelopp

I ansökan om tilläggsbelopp

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdcPRlQS3EuF9r3R1ZudY9ebFoYb_SBUAa0hOCNgG7aYpNy3RKw5f0vyeiilNs5cfoA/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdcPRlQS3EuF9r3R1ZudY9ebFoYb_SBUAa0hOCNgG7aYpNy3RKw5f0vyeiilNs5cfoA/x1e91ryXPdcSBKZR5a6NkmcZLP_Gp6Xg3iS7y0meI2n2EDN9qPQPmWLz_ybcP84yIHnUVAqZ3JP6-mdCH4CILfOgM-ijftBVxR5V7o7gV9aUEQzmtLPEiPBuEXeUHNUCSyCNumCBfTYd6-PO6KKjJJX3FRdxNnQH92pxS5RfViv8TqUjfSY0jpgEuaAEP24OKNRU2aLteRDcW0yljYQynpAT1FwOX6iIOuaxzSC8V8ePqXdjxL4Eb9Hz1f7-2M4cVOgQf8Qg8qTUcKfUz6VHdKiotf1ViRbQur6RiHsTmiP7mg/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdcPRlQS3EuF9r3R1ZudY9ebFoYb_SBUAa0hOCNgG7aYpNy3RKw5f0vyeiilNs5cfoA/x1e9ZExDupvQfyPOzCqn6POSACAkr8rBeTdq5haKOQFKrYOBGE56QynvyjEE02ASBKNFMme4m82QubdrSYqZh4u6j_-_O3L3kfk33zLk_J9aL70mQi4QYy2VQ_GO7cUpmXiX6_H1u9aG47XLvsE6EGysLDObKDu0xxQVhKw2QWG7p5aOnSzEiNUkghLkH0YByPWyaMQdQsJrqF_ZIhZvgv65NTaiIphpD2TTe8opHtaF8PEENNoAZSQm_KAXvTjnOsrinJ27gUih0dPs8mHMXisZKmkxOI_TxINjaQ3wCZ-JUc/
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Målgrupp är rektorer och biträdande rektorer i
kommunala och fristående förskolor samt
förskoleavdelningars ledningar i sdf

Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna
kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och
värderingar. I varje förskola där det finns barn med annat
modersmål än svenska eller som hör till de nationella
minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material
anpassas till barnens behov. Det gäller i samtliga förskolor.

Förutom att stärka barns kulturella identitet, så bidrar
undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering.
Det innebär att rätten till förskola på nationella minoritetsspråk
ska bidra till att språket ska bevaras, utvecklas och föras vidare
till nya generationer. De nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. När det gäller
nationella minoriteter i ett förvaltningsområde (för Stockholm
stad finska, samiska och meänkieli) så finns det dessutom en
utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på
minoritetsspråk.

Var:
Digitalt via Teams. 

När:
Onsdag 30 september 2020
Kl. 9.00 – 10.00

Anmälan senast 
den 11 september 2020 via länken nedan. Inloggningslänk till
Teams erhålls på mejl cirka en vecka innan webbinariet. 

Begränsat antal platser. 

>>Anmälningslänk

Välkommen till ett digitalt
seminarium för
kemikaliesmart förskola 2.0
Rektorer, miljöombud, inköpare och personal på
förskolor, parklekar samt pedagogisk omsorg är
välkomna att delta.

Seminariet innehåller både en del med information om
kemikalieproblematiken, en del om den nya Vägledningen för
kemikaliesmart förskola 2.0 och några utvalda åtgärder samt en
avslutande del med frågor och diskussion.

Upplägg
15:00 Kemikalieproblematiken - varför behövs vägledningen?
15:15 Genomgång av vägledning för kemikaliesmart förskola 2.0
15:45 Diskussion och frågor
Anmälan behövs för att få länken till mötet utskickad:

Anmäl dig här senast den 8:e september.
För frågor kontakta kemikaliecentrum@stockholm.se

>>Anmälan

Barnnärvaro under pandemin
Den nu rådande pandemin har påverkat oss på olika sätt, inte

i BER behöver vi veta vilken
grundbemanning
avdelningen har. Det är
antalet timmar
förskollärare, barnskötare
samt övrig personal arbetar
i veckan.
Övrig personal kan till
exempel vara outbildad
barnskötare. 

Eventuell resurs som är
anställd för beviljat
tilläggsbelopp räknas inte
med i grundbemanningen.

Det är viktigt att ni beskriver
stödåtgärder och hur ni
arbetar med barnet i
handlingsplanen för att vi
ska kunna göra vår
bedömning.

Skicka meddelande via
BER

Tips! På nedan
supportguide ser ni hur ni
kan skicka meddelande till
föräldrar vars barn står i kö
eller har en placering.
>>Supportguide

Kontrollera
behörigheter i BER

Har du kontroll på att det är
rätt personer som har
behörighet till BER? På
nedan supportguide ser du
hur du söker fram vilka som
har behörigheter till i BER
och hur du eventuellt
avslutar dessa
behörigheter.
>>Supportguide

Barnbytardagen 2021,
2022, 2023

Nu är det beslutat när
barnbytardagen kommer att
ske de kommande tre åren.
Barnbytardagen är den
dagen de kommunala
skolorna tar över ansvaret
för blivande skolbarn
2021: 11 augusti
2022: 11 augusti
2023: 14 augusti 
>>Läs mer

>>Läs mer

Barn- och elevregistret
(BER)
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minst med oro och rädsla för vad den kan innebära för oss alla –
gamla, unga och barn. 
Pandemin och åtgärder för att hålla smittspridningen nere pågår
fortfarande, men det är också viktigt att redan nu se tillbaka på
den situation som rådde i våras för att vara bättre rustade om
något liknande händer igen. 
I denna analys ingår att sammanställa en bild av barnens närvaro
under den inledande fasen av pandemin. 

När det gäller de kommunala förskolorna, kan vi genom
stadsdelsförvaltningarna få en bild av närvaron, men för att veta
hur det såg ut i de fristående förskolorna behöver vi frivillig hjälp
av fristående anordnare. 

I den mån ni vill och har möjlighet, får ni gärna skriva några rader
om hur närvaron såg ut från mitten av mars till mitten av juni,
och hur den ser ut nu och skicka det till utbildningsförvaltningen
på adress myndighetsenheten@edu.stockholm.se senast den
11 september. 
Skriv gärna ”Närvaro covid-19” i ämnesraden så blir det lättare för
oss att sortera. 

Observera att 
a) detta är helt frivilligt och vi uppskattar all information vi kan få 
b) skicka inga namn, personnummer eller närvarolistor utan det
räcker fint med er uppfattning om hur stor närvaron/frånvaron
var och om den påverkades av den rådande pandemin. 

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

>> Leverantor.stockholm

>> 1177.se

>> Folkhälsomyndigheten

>> Skolverket

Information angående Corona
inför kursstart höstterminen
2020 på midsommarkransens
gymnasium
Riktlinjen för Stockholms stads gymnasieskolor
(uppdragsutbildningarna är på gymnasial nivå) är att de utifrån
sina egna förutsättningar kan erbjuda en kombination av
undervisning i skolans lokaler med undervisning på distans. 
För den utbildning som starar på Midsommarkransens
gymnasium innebär detta kortare dagar på plats i skolan och att
övrig tid ska studier utföras på distans. Det betyder att vi tar
ansvar för att kollektivtrafiken avlastas. 
Vi kommer att i största möjliga mån följa Folkhälsomyndighetens

Sedan en period tillbaka har
BER tyvärr återkommande
störningar i prestandan.
Leverantören arbetar med
felsökning och åtgärder. 

För er som användare
innebär detta att ett
felmeddelande visas.
Eftersom det inte just nu
går att förutse när
störningar inträffar är
rekommendationen att
vänta ett tag och pröva igen.
Har ni återkommande stora
problem gör en felanmälan
till skolplattformen.fsk@
edu.stockholm.se Det är
viktigt att felanmäla vid
dessa tillfällen för att fånga
om det är andra problem än
prestanda.

Se gärna i supportguiden
nedan de vanligaste
supportfrågor som rör BER.
>>Supportguide

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

RÄTT E-POSTADRESS
TILL VERKSAMHETEN

Vi ber er kontrollera att ni
har rätt e-postadresser
registrerade i BER. Det är
till de adresserna vi skickar
information, inbjudan till
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rekommendationer om avstånd i de lokaler vi vistas i. 
Utbildningens första dag genomförs dock som planerat kl. 8.30 –
15.00 och då presenteras ett anpassat schema för höstens
kommande veckor. Då informerar vi också om allt praktiskt som
kan vara bra att veta. Dock kan vi redan nu nämna att möjlighet
att värma medhavd lunch finns på skolan alternativt att gå ut för
att äta lunch. 
Varmt välkomna till oss på Kransen! 

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.

möten med mera. Det går
även bra att använda sig av
funktionsbrevlådor. Ni
ändrar själva e-postadress i
BER
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