
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. 

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.

Tilläggsbelopp
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. 

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.

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.

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.

Ny hemsida

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

Ny föräldraavgift

Den 27 januari beslutade
kommunfullmäktige att höja
maxtaxan för
föräldraavgiften. Aktuella
belopp hittar du HÄR

Bio för förskolan

Välkommen att se ett unikt
utbud av film. Väck barnens
intresse för film på bio! 

För vilka:
Förskolans pedagoger och
barn

Kostnad:
25 kr per bokad plats

Bokning:
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.

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

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eBC1rhPIbiP95dQhRztzMcuLRK9J9tcIe8QYc2ZUVMPedzqt3_94-QutD7uwV50m8DbaQBXW6m7CDqlujY4ahYOgi6htahBOpL7wd7diaOl4cgQ3mepd5XOEEVpE8JGVuxJTb_X8RZNCbFOHMDgh9zqEa9L3T8h-HxauLhvW7YejBqRvguOmf34yNECMAxK8LuKSYiOtATLFLCQmhVQ6vRQ/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eU2ILYaWKRkK1zn8qrjS_G5WYxQ7xdkFfOsVp2xtXHD_9ziJL3A1l4fFosRGlA1WILUwFf0OFq_jysbcDCs6m5k6uL-wdw6R4Glu0QRgumOTLccs1kfhKclTORQ8avktMwFqelRnZ_n3ANmfAtuRmmEv4rcQSxohOnOLh4gCgYdTrpeUGIOkabRbTeZADT83Jfq-VMsNb1vNnUtJXuFlVgImXCNwPEJns9uDhylzZGcE/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1etoebNvSpbXpnTBfiwLBXcF84ZgYU9Zqv6MTqua-0eChartVP77gegzONJw7QC_CLaRkYIHt7wjQSpGg5LBvV-hm_2MSWVUjmFcZmhxEE5Bkub22vmmpjhuqetttoUIS8JNVkpUV4uVjfKWU7eo7cLIiYNbAnlEBA3-QYNhABMexjz0ytcleEet55wXxdCUycfwsYnrGhAZ6Ev3NOOh4kW4OKL-oqt2sDFhYifl77zJS8H8XR8UjnBzBwsDUCpDjhk2_ilu4x1ZLREtAm_RCIqQ/


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 .

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".

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

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

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

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

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.

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

Uppdatera uppgifterna
på hitta

Om ni vill uppdatera era
uppgifter på Hitta förskola
på stockholm stads
hemsida så använd
blanketten som ni hittar på
nedan länk:
Blankett till Hitta

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
information om
undersökningen
Förskoleundersökningen

Samernas nationaldag

Samernas nationaldag är

https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1ecK0vzhTIfv6qKdU9Aa0qpwYumSTmXU2gU53gFCXDbgJEoqNpb0ubyuurZBLg_E5FGwR0VRagR_I7MPec7zCPiOkonv6XP3hW_eYonB2eXik1KCCIDK4ROtf5SLSiG49FRGHHsOxfiCs-qydo2Rz7nbSZWgZaTw3yaw-GDbUxpINSvXeUlG9aHZmg3Ppta0faq8akhdSbo70xuHJWjbySHLIHMF9DdYsYJwP049__Z7w/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1e61NC1dPwzK6HtASZ4QU9N63nreIBLjET79E0QrIVhDL516TYZFFqfKV3n21pk3FyUkGE3BGYRWpxttmpGJWw53SwXyzsuvtkusz4wGHRRhPSj4DDIOVMGXu2tm_IzRbEwrKJMD765YCHM34ZENcknwDBYdpQoHcMh8uCmLxb62DFmdnDT4HbtJIt0M3JcYVBSvILcwcLrw7GUbHmJ8DdEsn3EiXdRD3NVToduCkop9E/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eVvtO314LYMPFT98xQsZq09rk64JMK366Ayu3HM2zqPDr3T3ttbkf70emfZUHbWOAnizjo1QPT23GqwIPMkJpLP8styWoXUCiG7usuVG-sNDx4uy0PYFuIEwvDToAjB9-oT6TPuz_KgXasUSmXe8nh2etyu2B9BDWVChfOGvFgTW189tMZdOiUcwXGCNfd7whTjfnv67H15rK0cTEOObigFv8dGajh7J4bLakYllUMtw/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eQfBDvgKmDgGVHzY_CYKcrLL7w9Ed3obg_RnN7YE-3thDkVL_png-QjnaldjpLKx3gH5CQL5VCJPkJniYi6BEb0-mTdyyimyQXtO3a4UwcF80kS3H35N-E9uSXAnE28LOm1MwPTLTG8ju77_GzZn_4m51v2ZrZTiBfJr8OUhp99__SyFeian--1CK2aLcpEQnBQuh23dXcO8Zb0Z0mch_cAcpiOCoNS50sQjdPWnhX1cfBv1UJ_u3BnTADa2c_NW1eEh66G75TdJNdUHKRNSkm1b511d1ItW1H_b4LS4sGwCeGpTqZ8mdnaye849PJjjQ/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1ecqMvqi5mnyw2n9uleGbacb-HAcc1U6KpOgtUPmtE6hYsXPYYU9-ajDa40PS57xxrV-vlZh83NVcPVDwCXKn-mNkOI0aGd1rsg4lEXpz5vz1StoMno670355rZwK4oAYzEBRWW_LN6RDVK_T4ztmvU1UUl4_sZ0aOnfSWA_kDB0zAVodlMvKZoky2u2e-GWoJaA92sVTJnQjPoZFaABFAUKwVNEE-uW0KaJH468vBf1Nm8rsVgMBjLu1edA_pLzdkvgpZ7dTVyWlpeI9yL3ri9w/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eTXCPLMEe1Zr7ITrmPHI3VTXDydtZJSs76tidVIF5NSz6-qCt88eiRwzUORb2xEvq-bhHzmSPVifilvoBBHyhyWM6OJivM9jDhRLxcL19ezIpPX2TFAggxD1ilP84T-f1v-C0Iphd7UODa0_48N_LSZVVLSomwGw_RX_db66zubW2ewADCqHFF4HRFPhByloIxHU7DwZr2xHH0N6X5DTpHt6qacZUwusgEtgMjGxcN-RYiQqK5JgFBS35ZI8W0LlCeDMgfQPghqfQzzA_1w5sI5zm_QtPYQqCGV98NRnQPyE/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eyn54ZuA70d6hnlAUkQXi-tA7xTDiw_WDUd_PnnNlLWEz8KFMQ0rRjT1gKOPpQEjX1l_8cRcLv4fIWh1b1PZ4kqVoXYjKE7g8CqJbBruSLDcoK_jcG8pQVY_xgExOkEfAWiGAdpCmIx1HXDTRhiFEJXMI0096FlxQXTY8ubTDJYX-yjRQ1WYzzdf8w88PY5_usOIMmYZf-axtI0ynnCCumuS1mvTfq8P4jf8Tgv0nLlc/


Notera att uträkningen på er ansökan bara är preliminär. 

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. 

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

Läs mer information

Mer information

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!

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.

>>Läs mer om kvalitetsutmärkelsen

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

gemensam för alla samer
oavsett om de bor i Sverige,
Norge, Finland eller
Ryssland. Det är en dag som
uppmärksammas med
aktiviteter och
kulturarrangemang på olika
håll.

Det första firandet skedde i
samband med inledandet
av FN:s internationella
urbefolkningsår 1993 i
Jokkmokk.

Det var 1992 på
Samerådets 15:e
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

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/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1e9ZExDupvQfyPOzCqn6POSACAkr8rBeTdq5haKOQFKrYOBGE56QynvyjEE02ASBKNFMme4m82QubdrSYqZh4u6j_-_O3L3kfk33zLk_J9aL70mQi4QYy2VQ_GO7cUpmXiX6_H1u9aG47XLvsE6EGysLDObKDu0xxQVhKw2QWG7p5aOnSzEiNUkghLkH0YByPWyaMQdQsJrqF_ZIhZvgv65NTaiIphpD2TTe8opHtaF8PEENNoAZSQm_KAXvTjnOsrinJ27gUih0dPs8mHMXisZKmkxOI_TxINjaQ3wCZ-JUc/
mailto:%20kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1esIMHAgmwjNLnE-F8thOHhQoDd5kilVtjy1OZeIOULCmhOBt3d3F4r9GoCKzY8H46OtMBeVmDOeNVbf20_7U8b2y0mIs2pmIK40aCkzmAbS4DhD5JTzyEzS5hLYS51jZNV6OSDeVszBALKfHQ0OCTaTBwlvRuKXnNmDMlUj_Qh4benFZN3eX-QkTLzcGDqAAR8iU1tKoD25gtPKIgOIMYJVS-YHMqXYt-IqFL5ihaTAQtATb34GHk1_u7y0PZFhiOdPcUk1V84cLXML5cJp2gA5oCVpNHBTT6MWiURg05Lk0/
https://one-lnk.com/x1eNFMrgHTXNYLbCKcAB2i227yz9LjysTwpdt1UWl9MbUSVZah9MwiQvJAVxeG6nusYRCuYhExdG1EpfOF9DZJjzw/x1eQrD7eqlJW6JVBEkRcBRYxA5igIQ7ozdck-5fCD8QVg_eQArZn958c6mrqXSiuyyfBP49H1cAdEk0Im87hX-yFmo4PxVUYkI8qzHc7cBo3brc-AXqQysdzZk0OYz2X-sfYMKfNYsqNKzrOy4rbIZUIHoaFe_SgYydBaLVaxlz7f3MOQ5mCt8xZg_KUyL29yz2oQurP901QcPUpJuzAHwVSl4pPvD3PaZf51KKUoOdFI1SNA-UI4Woxpb5GehemXspKRsJKOK2LsKwnEgCxrJX4Q/


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/ 

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
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.

Om du har synpunkter eller
förslag till nyhetsbrevet så
mejla till: 

Nyhetsbrev

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/25973121/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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