
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet april 2020
Hoppas ni har det bra i dessa coronatider och att ni kan njuta
lite av vårsolen också. Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från
Utbildningsförvaltningen. I det här nyhetsbrevet hittar ni länkar
till mer information om coronaviruset, att BER kommer att vara
stängt den 8 april och att utbildningar som kommer starta till
hösten.

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.

Coronaviruset
För att du ska kunna hålla dig uppdaterad så finns det
information om vad som gäller för din fristående verksamhet
angående coronaviruset. Sida uppdateras löpande, besök gärna
sidan regelbundet.

>> Länk

BER stängt den 8 april 2020
Onsdagen den 8 april klockan 06.30-16.00 kommer BER (Barn-
och elevregistret) att vara stängt då en stor driftåtgärd ska
utföras. I och med att BER är stängt kommer också
vårdnadshavarnas e-tjänst "Förskola och Pedagogisk omsorg"
vara stängd.
Titta gärna i de supportguider som finns för att få stöd i hur du
använder BER.

Supportguider

Förskolesummit

15-16 juni 2021.

Ny rutin hur vi lägger
in/ hur ni kan se era
beslut om
tilläggsbelopp i BER för
läsåret 2020/21

Vi har gjort om våra
beslutstexter och lägger nu
beslutet under bilagor i det
aktuella ärendet I BER.
Beslutstexten är nu lite
längre och om den inte får
plats i beslutsrutan
kommer det att stå att
beslutet ligger under
bilagor.

Hyreskompensation

Du kan ansöka om
hyreskompensation 2020,
på länken nedan hittar du
en supportfilm hur du gör
ansökan, söker fram och
ser ditt ärendets status. 

En fullständig ansökan
ska vara registrerad
senast den 30 april.
Supportfilm

Vikarieersättning

Skicka in underlag för
ersättning redan nu för
vårterminen 2020 om ni
har fått godkänd
överenskommelse eller har
studerande med godkänd
ök sedan tidigare. 
Sista datum för att skicka
in underlag för
ersättning är 15 juni. 
Blanketten hittar ni här

Föreläsning med Ann-
Christine Vallberg Roth
är inställd

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1eD_Ju6xDQEZxd1Nk87xh3wlOyrb7FMZ0VU5Dyokd3vk-7AEeGCxZOUN9lz0R9RtVhA1-l9aycnu4MIURvq7Bg85R064PPsnHyAR_22gvUdwHnhRML8JAJhGwWcu9YwQawMYhayLz9MU9UrxjYHZ9JtME2qUDB5iukPkiqnOHbs9bBIVFBUqxkqtMxWTg7HE20BfU7FxLAszhPljAzobzcSNx_s9m1plDhdATZUTRzBDWbIPm1ADTABKZ2s5OaBjkaR14TYZZfmDw3ERZ3GiZd7etUwCtQtEKPBa0Xtxzp7E6hJdy7QUTJnPvo5I4Zxx7qfy6WvIL3eP2DOLKP83rThQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1ejkf4f44v-8kAE9vXuHN7XNIUrU1VysGEi1eAbm6HplzGKXvJHCahhEiH9AcglqSJvhSmcIVqHAdTd0tPx5rOY-YQzgrJZnyOaEBeKy6vNWiK6r298VlfAuP79ed_omyZQXDhp8XEr6Yx-SxdSOQF2uYP243uD-uQ0M97pAvEFS6KLlOh4_5m_2bRqPz2tE_HDaYCBVj8ZrtqnvSiT_n3Dim3N6DsQb_S_BTjO6_yKjQ/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1e872Dr6fDi7puqZheU5HPCOtzmdu2RCU1gx9GJKqDsFBPjfnW2SXYn_OTFcRULM9kAgoQ_15q1snFJndTy9LNkZXsPNu1hzfk-gmK4uSnZBVAVSiegECgyxZMx71CitlBdTO65JKd2ETfCwc-uuZevu9rOPJs0obOWsCbgcjXzajDC_fDG3EsxHyZ3TZI6pKjENqArA4lUuUPfrtMi1Y2XXxUPBPLibPd9ouBuHELyeU/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1eQfBDvgKmDgGVHzY_CYKcrLL7w9Ed3obg_RnN7YE-3thDkVL_png-QjnaldjpLKx3gH5CQL5VCJPkJniYi6BEb0-mTdyyimyQXtO3a4UwcF80kS3H35N-E9uSXAnE28LOm1MwPTLTG8ju77_GzZn_4m51v2ZrZTiBfJr8OUhp99__SyFeian--1CK2aLcpEQnBQuh23dXcO8Zb0Z0mch_cAcpiOCoNS50sQjdPWnhX1cfBv1UJ_u3BnTADa2c_NW1eEh66G75TdJNdUHKRNSkm1b511d1ItW1H_b4LS4sGwCeGpTqZ8mdnaye849PJjjQ/


Utbildning för
förskolepersonal med start HT
2020
För att höja kompetensen för personal som arbetar i
kommunal/fristående verksamhet inom förskola
anordnas under läsåret 2020/2021 tre utbildningar som
riktar sig till barnskötare. Utbildningen sker i samarbete
med Midsommarkransens gymnasium och pågår under
perioden september 2020 till juni 2021. De riktar sig i
första hand till tillsvidareanställd personal som arbetar
som barnskötare.

De utbildningar som erbjuds är; 

1. Grund- och påbyggnadsutbildning till barnskötare som saknar
formell behörighet, genomförs under två terminer. 
Läs mer här

2. Fördjupningsutbildning i skapande verksamhet för utbildade
barnskötare, genomförs under en termin. 
Läs mer här

3. Fördjupningsutbildning i språkutvecklande arbetssätt i svenska
för utbildade barnskötare, genomförs under en halv termin. 
Läs mer här

Upplägget för samtliga utbildningar är en ”lärande-på-
arbetsplatsutbildning” vilket innebär att de studerande arbetar
på sin ordinarie arbetsplats och studerar en dag i veckan.
Deltagarnas förskolor har möjlighet att få vikarieersättning en
dag i veckan då barnskötaren är på utbildning. 

För anmälan samt ytterligare information om innehåll och
upplägg, följ länken för respektive utbildning. En digital anmälan
görs direkt till Midsommarkransens gymnasium senast den 17
maj efter överenskommelse med rektor på den anställdes
förskola.

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
https://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

Viktig information till dig som
prenumererar på nyhetsbrevet

Föreläsning med Ann-
Christine Vallberg Roth är
inställd. Vi återkommer
med datum längre fram

Kontaktuppgifter i BER

Vi är tacksamma om ni
kontrollerar och uppdaterar
den information som finns i
BER dvs. namn på
kontaktperson,
telefonnummer och e-
postadressen. 
Det är önskvärt att e-
postadressen inte är
personlig utan en
funktionsbrevlåda. Senast
den 15 april 2020 önskar vi
att detta är gjort.

Förskola för
arbetssökande

Barn till arbetssökande har
rätt till förskola på heltid.

Likarätt

Likarätt är en
grundläggande kostnadsfri
utbildning som kan
användas i likarättsarbetet
på förskolor och skolor. 

Likarättsarbete handlar om
att aktivt främja alla barns
och elevers lika rättigheter
och möjligheter och
motverka kränkningar och
trakasserier. 
Med Likarätt har ni en
möjlighet att på ett praktiskt
sätt arbeta med
barnkonventionen och att få
med alla. 
Likarätt

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

https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1eITd5IUXDAS1RCHsfgwTcFBdAar5RTgWfBFKp_cxJ1aMxEfewkSIlUuCbz7WaM1D_djEjPsw96cCZgK-1R1wkMr-P7vDBSo3oq2b_orL_D4mbGMTH4jmjfBAQ6YewOEmJp0lXyTHvg7iuRmCSXLTY8TvXQxkEgQGtGdTqGhCobdsltkGMYTls_RGZ-NbUDj01pCBMchHlQAfVN8OGAdRZi3UBdSuylRu1bBznNbVfglXDV6-XvucL42Jvc8Ppi_SHfVNTxqa9qKKoznT9wkOebdn-JjEoKxEbSasKkHt0vBk/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1ej2yUW9hUPLfzVAPhYnR_JShbcC4RW4BCCezvlK7pqu1qRWmIbEa0v0zY-DD5nekZGAGDo1Euy97CrTxBXmFc7BFaHUNCqSiyuUOZgX_nSCQBMAWtzsbj1cMlB4JwXPgwYSGmefUGzbc4WG8AxdtAg5GUnopZBd0cS1HymJ32dGr6cqEGailoa4ri5ItRiDh5qYSGsfPSqphcUz9aDC3vHRH1uwW2TyVBvwnSQ8kNOdG6_FahGFLMr1bhkRJU6WUJDPISSdNJRchz28LKuIvl4JgkDgV2XCfoTJEanySBlM5TDBCyBLkC82X4JZPu52Ws/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1e1aErx8YJBhxdE_CH63-uenFuny3BmIkkVThH2kXqaoqfrEX_-GmPRXvOvsu5lGI5l8B4UZUtbjIu9NyH2X29ZpmhE6dVvsUveCu9TpYYJIZP1iCpvJ_7IKqOBsv9i5F2T_-1CAxSXmiKMUeN7iHvL59RU6MzEzc2jSRDWcAR9XFPwc4ZIKtO6X70eEeH2bllJ2Oe91apkE7ViGzXLB_T9CE-wiAjnl93pLdP7NNEhdW4dbRSKJ2FLMMlXkg1UPkvrI8_XSp4ZnmPo4I9NXyMHV4Sd3FH68mBrFXSkAOTuYopnH5rg1z3abWbrRcyG4m4H93s3SBDNUgEdQYEB4yctw/
mailto:%20myndighetsenheten@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1evCGWrSdkyGrK-3iHZov5kPUmXTMZBSayTmtRnincF_OibmilCqaxtSpYQ_ocF-aQQnWt_QayDOPTE0yuuzZZ38WsxCQjyCsf0uyMogHGuCzBU9jWOwiUs8JUxLt3eDguXQ092jplT9KdUGowhiCg-56UaV1SG6Vp723_UlKaUU6xc-EvUeXR2AsQcKBCjbcI15XAyifw2wQvzNbnk8zn9Q/
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHuGCpd-BvVWvDVUMW-Gh-jbrBom_R0bg4wrM-lrbfoGqVXYfwzvFeaAQNTAm6x2d2w/x1eQrD7eqlJW6JVBEkRcBRYxA5igIQ7ozdck-5fCD8QVg_eQArZn958c6mrqXSiuyyfBP49H1cAdEk0Im87hX-yFmo4PxVUYkI8qzHc7cBo3brc-AXqQysdzZk0OYz2X-sfYMKfNYsqNKzrOy4rbIZUIHoaFe_SgYydBaLVaxlz7f3MOQ5mCt8xZg_KUyL29yz2oQurP901QcPUpJuzAHwVSl4pPvD3PaZf51KKUoOdFI1SNA-UI4Woxpb5GehemXspKRsJKOK2LsKwnEgCxrJX4Q/


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.

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/26402711/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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