
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet december 2020
Här kommer det sista nyhetsbrevet för i år från
Utbildningsförvaltningen. Nu är det dags att knyta ihop det här
året som framförallt kanske har gått i coronans tecken. Vi vill
bland annat informera er om att beslutet angående de nya
ersättningsnivåerna för 2021 är försenade. Även att avgifter
införs av den som ansöker om godkännande som huvudman och
stadsbidraget för bättre språkutveckling som går att söka i
januari.

Jag vill önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år och tacka för
ett gott samarbete. 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.

Statsbidrag för bättre
språkutveckling för
förskolan

I januari öppnar ansökan för
statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan.
Statsbidraget ska gå till att
stärka språkutvecklingen i
förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt
umgängesspråk i hemmet
än svenska. Bidraget får
användas till insatser för att
öka deltagandet i förskola,
särskilda språkutvecklande
insatser som stärker
språkutveckling i svenska
och kompetensutveckling
av förskolepersonal i
språkutvecklande
arbetssätt i svenska.
Ansökan sker mellan 15
januari – 1 februari. Länk till
ansökningsformulär skickas
ut när ansökan öppnar. Vid
frågor kontakta funktion-
utbf.statsbidrag@
edu.stockholm.se

Planerade
servicefönster för BER

Planerade servicefönster,
då BER är stängt på grund
av uppdateringar, är för
våren 2021:
27/1 ons-tors kl 22.00-
06.00 
9/3 tis-ons kl 22.00-06.00 
15/4 tors-fre kl 22.00-06.00
19/5 ons-tors kl 22.00-
06.00 
23/6 ons-tors kl 22.00-
06.00 

Meddelande händelse

Nu finns ett nytt val i
"Meddelande om händelse"
i BER. Det är "Anmälan". Den
ska du välja om du vill få
notifiering via mail eller
sms om nya ansökningar till
eran verksamhet. Hur du
skapar dessa "Meddelande
om händelser" kan du se i
supportguiden

Corona

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1eIXcDW70Z36WkpYd1AxFpm-ak1S1iuwd69IswgxWTY7bsa57eClB2F8kLBbJ-EI7J_IBjAnmjqwe2fMK4IY4BcQ/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
#mail%20to:%20funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1eIXcDW70Z36WkpYd1AxFpm-ak1S1iuwd69IswgxWTY7bsa57eClB2F8kLBbJ-EI7J_IBjAnmjqwe2fMK4IY4BcQ/x1eltuVgTmucpJLUYaFZbM_xMBoniNaWrDuvldulDayPeC4Ig8GT62f5MYw2367iKYwM0PmaT7QsZw5TwXGb3tCYhO8zIbkpBgs-cXQCqZhjkzZwWliDIWqb56BG6eBCVTZtQS29iFpgMBk9R64IKZroIqtV5VFkeJDW2XZQgxhBSmeYS8KxQ7hPhX6-zHZyWb6jTgaDMH_TqnnADTuYj_nd4AI-OdZyU40HRPI--UfAdg/


Dags att Söka Skola 2021
I början av 2021 är det dags för vårdnadshavarna till några av
barnen på din förskola att börja i skolan. Barn som fyller sex år
under 2021 ska söka till förskoleklass – som är obligatorisk. 

Period att söka skola är mellan den 15 januari och den 15
februari 2020. Mer information finns på
https://grundskola.stockholm/

Vårdnadshavare kan även vända sig till Kontaktcenter på 08- 508
11 550 eller kcskola@stockholm.se.

Det finns en affisch om att söka skola här. Den kan ni skriver ut
och sätta upp på flera ställen så att vårdnadshavarna ser den.

Inför sökperioden skickas ett vykort med information hem till
barnets folkbokföringsadress från utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad. Det heter ”Dags att söka skola 2021”. Vi
informerar också om att söka skola via skolornas webbplatser.
På https://grundskola.stockholm/ går det även att hitta skolor
och grundsärskolor. Där finns också mer information om hur
vårdnadshavarna söker skola i Stockholms stad.

>> Här hittar ni affischen

Information om avgifter som
införs från och med den 1
januari 2021
Från och med den 1 januari 2021 tar Stockholms stad ut
en avgift av den som ansöker om godkännande som
huvudman för fristående förskola eller fritidshem. En
förändring i skollagen innebär en mer omfattande
prövning av sökande som ansöker om godkännande.
Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en
avgift för de kostnader som uppkommer i samband med
prövningen

Om du vill läsa mer om Ökade krav på de som ansöker om
godkännande, läs mer här på sidan 42 och sidan 54 

De ärendetyper som är förenade med avgift är följande: 
• Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående
förskola eller fritidshem. 
• Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig
fristående förskola eller fritidshem. 

Avgiften tas ut i två steg: dels i form av en så kallad startavgift,
dels i form av en prövningsavgift. Avgiften är avsedd att täcka
utbildningsförvaltningens kostnader för att pröva ansökningarna. 

Avgiftens storlek
Startavgift: 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning
påbörjas. 

Prövningsavgift: 20 000 kronor (utöver startavgift) om ansökan
efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning.
Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. 

Exempel: En sökande ansöker om godkännande som huvudman
att bedriva förskola, total avgift 25 000 kr (startavgift 5 000 kr +
prövningsavgift 20 000 kr). 

På nedan länk kan du läsa mer om att ansöka om godkännande
för fristående förskola, den nya avgiften och hur processen går
till. 

>> Leverantor.stockholm

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

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

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

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

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.
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Ersättningsnivåer 2021
På grund av covid-19 pandemin har kommunfullmäktige
senarelagt budgetbeslutet en månad. Det innebär att beslut om
ersättningsnivåerna för 2021 kommer fattas av
utbildningsnämnden först den 21:a januari 2021. Ni kommer att
delge beslutet om ersättningsnivåerna efter att beslutet är
fattat. Besluten kommer mailas ut till huvudmannen. I januari
2021 kommer ersättning betalas ut enligt 2020 års nivåer, detta
korrigeras i februari när vi korrigerar ersättningen för januari.
Ersättningen för februari kommer att betalas ut enligt 2021 års
nivåer.
Beloppen för 2021 kommer även att finnas på 

>> Leverantor.stockholm

ESF-projekt Spången erbjuder
kompetensutveckling 
i svenska yrkesspråket till dina
medarbetare!
Preliminär start 8 februari 2021, läs mer nedan.

Syfte och mål med utbildningen
•Öka medarbetarens språkkompetens inom yrket och den
kommunikativa förmågan.
•Öka trygghet, effektivitet och kvalitet i arbetsrelaterade
situationer.
•Skapa motivation och lust hos medarbetaren för studier och
vidareutbildning.
•Utveckla medarbetarens yrkesspråkliga och digitala förmåga.

Primär målgrupp
Medarbetare i förskolan som behöver utveckla sin kompetens
och kommunikativa förmåga i det svenska yrkesspråket samt
digitala kunskaper.

Medarbetare som saknar hela eller delar av en grundläggande
utbildning för sitt yrke och som behöver förberedas inför
gymnasiala studier, både när det gäller svenska yrkesspråket och
digitala kunskaper.

Upplägg
• Planerad start: Preliminärt 8 februari 2021.
• Omfattning: 12 veckor på halvfart. Se bifogat preliminärt
schema.
• Form: undervisning i klassrum och digitalt på arbetsplatsen.
__________________________________________________

Anmälan
Anmäl medarbetare till utbildningen genom att skicka e-post till:
birgitta.el-idrissi@stockholm.se.

Frågor 
Vid frågor kring utbildningen skicka e-post till: 
taisa.ranchber@stockholm.se

Vi kommer att anordna en informationsträff med
utbildningsanordnaren Hermods i januari.
Anmäl ditt intresse till birgitta.el-idrissi@stockholm.se om du
önskar delta. 

Vi återkommer med mer information till de som anmäler sig.

Myndighetsenheten

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.

https://one-lnk.com/x1eIXcDW70Z36WkpYd1AxFpm-ak1S1iuwd69IswgxWTY7bsa57eClB2F8kLBbJ-EI7J_IBjAnmjqwe2fMK4IY4BcQ/x1ebiEXsFcXQsUS1Kq2ashGLyAUwtI2ACC6lWWGuhiY27lBBOAMRsUIdH253UecaKJtof0BM5vP2PBYrA-vToR_b6t-QRhHOUdwaTrrAKMN5-Pc5rCYeKyPLTx88ckVhroItayrgV21TGbwwCXVo6iumiylXXITf_ZZryBf2sv6K2Ixt4JKAO9D88yxVj7NBaAEXdbJl97SnLVzqIg9JSVLxgXhBcWyasDJY_Z70FGQBbfIQgqZ4gbBCCyB8PmQ2VaV/
mailto:%20birgitta.el-idrissi@stockholm.se
mailto:%20taisa.ranchber@stockholm.se
mailto:%20birgitta.el-idrissi@stockholm.se
mailto:%20myndighetsenheten@edu.stockholm.se


Egenkontrollen 2020
Egenkontrollen för fristående förskolor och pedagogisk omsorg
har avslutats och analys av uppgifterna pågår. Det är 94 procent
av förskolorna och 84 procent av huvudmännen för fristående
pedagogisk omsorg som genomfört egenkontrollen.

Det innebär att huvudmännen för 28 förskolor och 24
pedagogiska omsorger inte genomfört egenkontrollen. Av
Stockholms stads riktlinjer framgår att varje huvudman årligen
ska genomföra den egenkontroll som staden begär och
huvudmannen har ansvar för att uppgifterna är korrekta. Av
mejlkontakter vet vi att det några haft tekniska problem med att
exempelvis få rätt behörighet för att genomföra egenkontrollen i
tid. Därför är det viktigt att de huvudmän som inte genomfört
egenkontrollen redan nu ser till att det finns rätt förutsättningar
för att genomföra nästa års egenkontroll.

Analysen av egenkontrollen visar också att de uppgifter
huvudmännen anger på stadens hemsida (Hitta) om exempelvis
andel legitimerade förskollärare i många fall inte
överensstämmer med nyckeltalen i egenkontrollen efter kontroll
mot det statliga utbildningsregistret av vilka som legitimation
som förskollärare.

Vi vill därför påminna om att det i stadens Riktlinjer för fristående
förskola och pedagogisk omsorg framgår att huvudmannen
kontinuerligt ska uppdatera uppgifter på stadens hemsida
(Hitta). Det utgår bland annat från huvudmannens ansvar att
lämna uppgifter till vårdnadshavare. 

Avslutning i
skapande för
barnskötare
I veckan avslutade en grupp barnskötare
Stockholms stads terminslånga
Fördjupningskurs i skapande, en kurs
utformad och ledd av Ulla Sandegård på
Midsommarkransen gymnasium. Under
terminen har de utbildats i form- och
färglära, materialkännedom samt olika
skapandetekniker. De kunskaper de
tillgodogjort sig ska de nu omsätta i
praktiken tillsammans med barnen ute på
stadens förskolor. Kursen avslutades med
en utställning på Midsommarkransens
gymnasiums som visade upp de
studerandes alster – ett mycket uppskattat
avslut på en mycket uppskattad kurs.

Var en hjälte – stoppa ”the
monsters of våtservetter”!
I Stockholm spolar vi ner drygt 2 000 ton skräp i avloppet
varje år. Det leder till stopp i pumpar och ledningar. Och
kaos på reningsverken. Ladda ner Stockholm Vatten och
Avfalls utbildningsmaterial och få inspiration till
experiment för barn i förskola.

I höstens stora avloppskampanj från Stockholm Vatten och Avfall



belyser vi den ökande mängden våtservetter som slängs i
toaletten. Våtservetterna är den största gemensamma
nämnaren till problem i avlopp och på reningsverk. Skräpet sliter
på utrustningen, driftskostnaderna blir högre och personalen får
ett allt tyngre och smutsigare jobb. Och om du har otur drabbas
du av ett avloppsstopp där avloppsvattnet stiger ur toaletten och
golvbrunnen. Vi behöver därför få stockholmarna att förstå att
våtservetterna hör hemma i papperskorgen.

På Stockholm Vatten och Avfalls skolsajt kan du som lärare ladda
ner utbildningsmaterial och filmer, och förslag på övningar och
experiment för barn i förskola och skola.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/monster#!/ladda-ner

Gör en hjälteinsats du med och släng våtservetterna där de hör
hemma – i papperskorgen. Snälla – don’t feed the monsters of
våtservetter.

Vill du se ett verkligt våtservettsmonster? Gå in på länken nedan
och se filmen:

www.svoa.se/monster

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/27931373/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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