Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Ny hemsida
Stadens hemsida mot
fristående aktörer har fått en
ny adress och en ny layout.
https://leverantor.stockholm/

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet januari 2020
Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen. I
det här nyhetsbrevet hittar ni information om tilläggsbelopp,
vikarieersättning och hyreskompensation. Det finns också
erbjudande till två olika evenemang och mycket mer.

Ny föräldraavgift
Den 27 januari beslutade
kommunfullmäktige att höja
maxtaxan för

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.

föräldraavgiften. Aktuella
belopp hittar du HÄR

Bio för förskolan
Välkommen att se ett unikt

Tilläggsbelopp

utbud av film. Väck barnens
intresse för film på bio!
För vilka:

Ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2020/21
Snart är det dags att ansöka om tilläggsbelopp för läsåret
2020/21. Håll utkik efter informationsbrevet som vi skickar ut i
mitten av februari. Där finns den information du behöver när du
ska göra en ansökan.

Förskolans pedagoger och

Handläggning av en ansökan startar när den är komplett
När du ska ansöka om tilläggsbelopp ska samtliga handlingar
laddas upp i BER samtidigt. Handläggningen påbörjas inte förrän
ärendet är komplett.

Bokning:

Tilläggsbeloppet är ett tillägg till grundbeloppet
Ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett
om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora
en stödinsats med att den ges endast om tilläggsbelopp beviljas.
En huvudman kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka
hela stödinsatsen. Förskolan ska i första hand anpassa den
pedagogiska verksamheten och omsorgen utifrån barnets
specifika behov och förutsättningar inom ramen för
grundbeloppet.

barn
Kostnad:
25 kr per bokad plats

skolbio@edu.stockholm.se
08-508 33 481.
Mer information

Statsbidrag för bättre
språkuntveckling
Statsbidraget ska gå till att
stärka språkutvecklingen i
förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt
umgängesspråk i hemmet
än svenska.

Nu kan du lägga in uppföljningar i BER för barn som har
slutat
När ett barn som ni beviljats tilläggsbelopp för slutar, ska en
uppföljning lämnas in till förvaltningen. Nu kan du själv ladda upp
uppföljningen som en bilaga vid ansökan i BER. Du behöver alltså
inte längre mejla och/eller skicka den med post till förvaltningen.
När du laddat upp uppföljningen, meddelar du oss via mejl till
fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se att den är inlagd.

Statsbidraget får användas
till:
• insatser för att öka
deltagandet i förskolan,
särskilt av barn som har ett
annat dagligt
umgängesspråk i hemmet
än svenska

Personaländring
Den 1 mars 2020 går Inga-Lill Hjerpe i pension och ersätts av
Lena Andersson. Du når Lena och Susanne Hägerbäck via
funktionsbrevlådan fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se .

• särskilda
språkutvecklande insatser
• kompetensutveckling av
förskolepersonal i
språkutvecklande
arbetssätt i svenska.
Det måste finnas en tydlig
koppling mellan de insatser
som genomförs och de
kostnader som redovisas.
Bidraget kan till exempel
användas till
personalkostnader i syfte
att öka deltagandet i
förskolan, samt till att
genomföra
språkutvecklande insatser.
Bidraget kan till exempel
användas för utbildning
(kurser, seminarier,
föreläsningar och
studiebesök) för
kompetensutveckling av

Skolval
Nu är det dags för många vårdnadshavare att söka skola
för sina barn. Sätt gärna upp affischer, sprid filmer och
använd banners med budskapet "Dags att söka skola".

förskolepersonal i
språkutvecklande
arbetssätt i svenska.
Ansök om bidraget senast
10 februari
Länk till ansökan

Ansökningsperioden för att söka skola är den 15 januari - 15
februari 2020.
Vårdnadshavare för barn födda 2014 får ett brev hemskickat
med information om ansökningsprocessen. Dessutom kommer
digitala stadstavlor på olika platser i Stockholm att sprida text
och bild med uppmaningen "Dags att söka skola".
>> Mer information

Uppdatera uppgifterna
på hitta
Om ni vill uppdatera era
uppgifter på Hitta förskola
på stockholm stads
hemsida så använd

>> Film på svenska med text på svenska, engelska och
arabiska (Youtube)

blanketten som ni hittar på
nedan länk:

>> Film på engelska med text på engelska (Youtube)

Blankett till Hitta

Vikarieersättning vt20
Om du som rektor har medarbetare som studerar kan du söka
vikarieersättning. Vikarieersättningen gäller följande utbildningar:
- den pedagogiska grundutbildningen för förskolepersonal och
fördjupning för barnskötare vid Midsommarkransens gymnasium,
- barnskötare som studerar till förskollärare
- magister-, master- eller licentiatexamen för förskollärare.
För att bli beviljad vikarieersättning behöver du skicka in
överenskommelser och registreringsintyg för nya studerande
senast 15 februari. Ni som redan har skickat in behöver inte
skicka in på nytt.
Aktuella blanketter och mer information

Information om
stadens
förskoleundersökning
Under veckorna 7 – 14
2020 kommer Stockholms
stad som vanligt att
genomföra den årliga
förskoleundersökningen i
stadens alla förskolor och
pedagogisk omsorg oavsett
regiform.
I vecka 7 kommer
vårdnadshavare till barn
inskrivna i stadens
förskolor/pedagogisk
omsorg att erhålla ett brev
med lösenord och
inloggning till webbenkäten
Klicka på länken för mer

Hyreskompensation justeras
2020
Nu kan du ansöka om hyreskompensation 2020. Handläggningen
kan inte påbörjas förrän ärendet är komplett med hyresavi och
hyreskontrakt som du bifogar till ansökan i BER.

information om
undersökningen
Förskoleundersökningen

Samernas nationaldag
Samernas nationaldag är

gemensam för alla samer

Notera att uträkningen på er ansökan bara är preliminär.

oavsett om de bor i Sverige,
Norge, Finland eller

För 2020 gäller följande:
Bidrag utgår med 80 procent av den del av hyreskostnaden som
ligger i intervallet 1 797–2 500 kr/kvm och år och med 40
procent av hyreskostnaden som ligger över 2 500 kr/kvm och år.

Ryssland. Det är en dag som
uppmärksammas med

Om hyresnivåer överstiger 3 000 kr/kvm och år utgår ett bidrag
som motsvarar 2/3 av 40 procent av hyreskostnaden.

aktiviteter och
kulturarrangemang på olika
håll.
Det första firandet skedde i
samband med inledandet

Läs mer information

av FN:s internationella
urbefolkningsår 1993 i

Mer information

Jokkmokk.
Det var 1992 på
Samerådets 15:e

Inbjudan information
Kvalitetsutmärkelsen 2020
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling
i staden.
Kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av
staden är välkomna att delta i utmärkelsen. En förutsättning för
att delta är att enheten har en chef som har budget och
personalansvar. Enheten måste dessutom bestå av minst fem
medarbetare inklusive chef. Enskilt drivna verksamheter måste
till minst 51 procent ha stockholmare, som sina kunder.
Kvalitetsutmärkelsen delas i år ut den 24 november i
Stadshuset.
Vid fyra tillfällen hålls information om hur det går till att delta i
Kvalitetsutmärkelsen. Ingen förhandsanmälan till
informationsträffarna krävs. Välkomna!

Samekonferens i
Helsingfors som det
beslutades att firandet av
samernas gemensamma
nationaldag ska ske den 6
februari.
Datumet, den 6 februari,
valdes för att hedra minnet
av det första samiska
landsmötet som hölls i
Trondheim den 6 februari
1917. Landsmötet i
Trondheim samlade för
första gången samer från
norr till söder över
nationsgränserna för att
diskutera och belysa
gemensamma frågor.

Bazaren

Var:
Hantverkargatan 3 D,
Glasbruket
När:
12 feb kl. 14.00–16.00
13 feb kl. 9.00–11.00
20 feb kl. 9.00–11.00
3 mars kl. 14.00–16.00
En föranmälan om att ni vill delta i årets Kvalitetsutmärkelse ska
skickas in senast den 23 mars till
kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se. Anmälan är inte bindande,
men ligger till grund för hur många examinatorer vi behöver
utbilda. Därför är det också mycket viktigt att avanmäla om man
ändrar sig. Tävlingsbidraget ska sedan skickas till samma
e-postadress senast den 17 maj.

RÄTT E-POSTADRESS
TILL VERKSAMHETEN

>>Läs mer om kvalitetsutmärkelsen
Vi ber er kontrollera att ni
har rätt e-postadresser
registrerade i BER. Det är

Inbjudan till release
Att uppmärksamma
barn på förskolan
som lever med
föräldrar i missbruk.
Presentation av arbete i fem
stadsdelsförvaltningar och boksläpp.

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

De kommunala förskolorna och
socialtjänsten har arbetat med att
uppmärksamma barn som lever med
föräldrar i missbruk, med stöd från Ersta
Vändpunkt. Projektet har resulterat i ett
material som beskriver projektet, återger
röster från deltagande stadsdelar och ger
handledning för pedagoger för användning
av barnboken i förskolan.
Emmas hemlighet har tagits fram för att nå
ut till fler barn som lever i familjer med
beroende.
Var:
Konradsbergsgatan 7A
Konradsbergs aula
När:
Välj mellan frukost-eller
eftermiddagsseminarium
kl 8,30-10,00
eller
14.00-16.15
den 20 april.
Anmäl senast 13 april

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/

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 epostadress 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.
Om du har synpunkter eller
förslag till nyhetsbrevet så
mejla till:
Nyhetsbrev

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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Ansvarig utgivare: Eva Broström

