Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

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
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.

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.

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

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

Vikarieersättning
Skicka in underlag för
ersättning redan nu för

BER stängt den 8 april 2020
Onsdagen den 8 april klockan 06.30-16.00 kommer BER (Barnoch 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.

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

Supportguider
Föreläsning med AnnChristine Vallberg Roth
är inställd

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

Föreläsning med AnnChristine 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 epostadressen.
Det är önskvärt att epostadressen inte är
personlig utan en
funktionsbrevlåda. Senast
den 15 april 2020 önskar vi
att detta är gjort.

Förskola för
arbetssökande
Barn till arbetssökande har

Upplägget för samtliga utbildningar är en ”lärande-påarbetsplatsutbildning” 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.

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

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

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

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.
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