Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Planerat servicefönster
för BER
Planerat servicefönster, då
BER är stängt på grund av
uppdateringar, är:
27/1 ons-tors kl 22.0006.00

Corona
För att du ska kunna hålla
dig uppdaterad så finns det

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet januari 2021

information om vad som
gäller för din fristående
verksamhet angående
coronaviruset på
leverantor.stockholm. Sidan

Här kommer det första nyhetsbrevet för i år från
Utbildningsförvaltningen. Vi vill bland annat informera er om att
ansökan för bättre språkutveckling ska vara inskickat senast den
5 februari. Vi vill även informera om att förskolundersökningen
som genomförs vecka 8-14 och att stödmaterialet för
språkutveckling i förskola är uppdaterat.

uppdateras löpande, besök
gärna sidan regelbundet.
Tänk på att inte kopiera
texten utan hänvisa till
länkarna om ni vill
informera. Texten
uppdateras kontinuerligt

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.

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

Statsbidrag för bättre
språkutveckling

som har kontakt med barn i
förskoleålder.

Ansökan för statsbidrag för bättre språkutveckling ska vara
inskickad senast 5 februari. Statsbidraget ska gå till att stärka
språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har ett annat
dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

På nedan länk ger
Skolverket konkreta

Statsbidraget får användas till:
• insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska
(med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i
förskolan).
• särskilda språkutvecklande insatser som stärker
språkutvecklingen i svenska
• 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

Folkhälsomyndighetens
faktablad

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

arbetssätt i svenska. Ansök om bidraget senast 5 februari via
länken nedan.
>> Ansökan
>> Vid frågor kontakta funktionutbf.statsbidrag@edu.stockholm.se

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

Uppdaterat stödmaterial språkutveckling i förskolan
med fokus på flerspråkighet!
Stödmaterialet har funnits under flera år och är nu uppdaterat
efter rådande styrdokument.
Stödmaterialet är inte ett program eller riktlinje utan finns som
ett stöd för det språkutvecklande arbetet med fokus på
flerspråkighet. Tanken är att det kan vara ett stöd i
undervisningen för att förstå och genomföra läroplansmålen. Det
behöver omsättas till konkret praktik utifrån varje förskolas
förutsättningar i en strävan i att uppnå en likvärdig förskola.
Stödmaterialet riktar sig till alla som arbetar i förskolan, ledning,
förskollärare, och barnskötare i både kommunala och fristående
förskolor
>> Leverantor.stockholm

Information och tidplan för
förskoleundersökningen 2021
Genomförande vecka 8 till och med vecka 14
Under vecka 8 kommer Stockholms stads årliga
brukarundersökning i förskolan och pedagogisk
omsorg/familjedaghem (benämns nedan familjedaghem) att
påbörjas. Undersökningen avslutas söndagen den 11 april. Origo
Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms
stad.
I vecka åtta skickas ett första brev med inloggningsuppgifter till
enkäten ut till vårdnadshavarna med barn som är mantalsskrivna
i staden. De förskolor som så önskar kan få det första utskicket
skickade till förskolan så att de kan dela ut brevet med
inloggningsuppgifter direkt till vårdnadshavarna. Enbart det första
utskicket går att få skickat till förskolan för utdelning. Detta gäller
bara fristående förskolor alltså inte familjedaghem då antalet
vårdnadshavare i dessa verksamheter anses vara för få. De
verksamheter som önskar dela ut enkäten till vårdnadshavarna
ombeds att kontakta Origo Group om detta senast den 5
februari, se kontaktuppgifter nedan.
I vecka 11 skickas första påminnelsen ut. Vårdnadshavare som
inte svarat efter den första påminnelsen får ytterligare en
påminnelse med en pappersenkät och portofritt svarskuvert i
vecka 13. De som får den postala enkäten har även möjlighet att
svara på webben.
Enkäten
Enkäten skickas ut till alla barn i förskolan eller i familjedaghem
som är mantalsskrivna i Stockholm stad och/eller som går på en
förskola/familjedaghem i staden oavsett regiform.
Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har
barn som har skyddad identitet. Om en vårdnadshavare med
skyddad identitet gärna vill svara går det bra att förskolan tar
kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till förskolan.

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

Se kontaktuppgifter nedan.
På stadens hemsida finns också enkäterna för påseende men
den ska inte användas för ifyllnad. Det formulär som skickats
hem till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig
inloggning. Det är viktigt att vårdnadshavaren antingen fyller i det
hemskickade formuläret eller webbformuläret! På samma adress
finns länken till webbenkäten. Brevet till vårdnadshavaren
innehåller två inlogg, vilket möjliggör för de vårdnadshavarna som
så önskar att svara med varsitt inlogg. Brevet med
inloggningsuppgifter skickas dock bara till den adress där barnet
är skrivet.
Enkäten finns översatt till 18 språk. Alla språken finns att välja i
webbenkäten. Alla översättningar finns också att ladda ner på
hemsidan. De vårdnadshavarna som svarar på webben kan
lämna sina egna synpunkter och kommentarer på verksamheten
i en öppen fråga efter respektive frågeområde i webbenkäten.
Utskick till fristående förskolor
Efter att enkäten öppnat kommer Origo att skicka ut en länk där
alla verksamheters svarsfrekvenser visas per enhet. På så sätt
kan verksamheterna följa hur många av deras vårdnadshavare
som har svarat och kan då rikta insatserna direkt mot de
verksamheter där vårdnadshavarna svarat i lägre utsträckning.
Utskicken kommer att göras till den mailadress som ni angett till
Utbildningsförvaltningen.
Resultatrapporter
Undersökningsperioden sträcker sig till den 11 april. Därefter
sammanställs rapporterna och skickas tidigast ut vecka 19.
Observera! De förskolekoncerner som så önskar kan genom att
kontakta Origo Group om sin organisationsindelning få
rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter. Kontakta
Origo senast den 5 februari.
Viktigt med en hög svarsfrekvens
För en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera
vårdnadshavare om vikten av att de svarar. . Att dela ut den
första enkäten själva till vårdnadshavarna har visat sig ge en
högre svarsfrekvens.
Viktiga datum:
- 5 februari: Sista dagen att anmäla uppgifter till Origo Group
gällande:
- om förskolan vill dela ut enkäten själva till vårdnadshavarna,
- organisationsstruktur för uppdelning av rapporter
Vecka 8 – 14: Genomförande, sista svarsdag 11
april.
Kontaktuppgifter
För all kontakt med Origo Group använd: skola@origogroup.com
Tack för er medverkan och ert engagemang!
Länk till Stockholms stads hemsida:
>> Stadens hemsida

Söka Skola 2021
Nu är sökperioden igång för Söka skola 2021. Mellan den 15
januari – 15 februari kan vårdnadshavarna söka skola för sitt barn
i e-tjänsten Söka skola. Glöm inte sätta upp affischen så att
vårdnadshavare till blivande sexåringar blir uppmärksamma på att
dom behöver skicka in ansökan. Om ni inte redan har affischen
hittar ni den på nedan sida.
>> Här hittar ni affischen

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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