
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet juni 2020
Nu kommer det sista planerade nyhetsbrevet innan sommaren
från Utbildningsförvaltningen. I det här nyhetsbrevet hittar ni
bland annat länkar till mer information om coronaviruset,
webbinarium om nationella minoriteter och påminnelse om rutin
för uppföljning av tilläggsbelopp. 

Jag och mina medarbetare vill önska er alla en trevlig sommar!
Hälsar 
Eva Broström, chef förskoleavdelningen

>> Vill du hellre läsa nyhetsbrevet i PDF-format hittar du
det här.

Coronaviruset
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,
då texten uppdateras kontinuerligt är risken att texten blir
inaktuell om ni klipper ut den. 
På 1177:s nya webbsida finns en film om viruset och vad barn
kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittade.

>> Leverantor.stockholm

>> 1177.se

>> Folkhälsomyndigheten

>> Skolverket

Midsommarkransens
gymnasium
Uppdragsutbildningen för barnskötare blir kvar på
Midsommarkransens gymnasium även nästa läsår. Det finns
fortfarande några platser kvar på kurserna.

>>Läs mer

Förskolesummit

15-16 juni 2021.

Hyreskompensation

Följ din ansökan om
Hyreskompensation 2020.
På länken nedan hittar du
en supportfilm hur du
söker fram, ser ärendets
status och kompletterar ditt
ärende. 
Supportfilm

Utbetalning för kompletta
ansökningar beräknas göras
i september

Vikarieersättning

Skicka in underlag för
ersättning för 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. 
Skicka blanketten till:
grupp.vikarieersattning@
edu.stockholm.se
Blanketten hittar ni här

Nationella minoriteter i
förskolan
utifrån Skollagen och
förskolans läroplan

Save the date: Onsdag 30
september 2020
Kl. 9.00 – 10.00 bjuder
Förskoleavdelningen på
Utbildningsförvaltningen in till
ett webbinarium med
Skolverket via Teams.
Begränsat antal platser.
Anmälningslänk kommer
finnas i nästa nyhetsbrev.

Har ett barn i er
förskola skadat sig?

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1eD_Ju6xDQEZxd1Nk87xh3wlOyrb7FMZ0VU5Dyokd3vk-7AEeGCxZOUN9lz0R9RtVhA1-l9aycnu4MIURvq7Bg85R064PPsnHyAR_22gvUdwHnhRML8JAJhGwWcu9YwQawMYhayLz9MU9UrxjYHZ9JtME2qUDB5iukPkiqnOHbs9bBIVFBUqxkqtMxWTg7HE20BfU7FxLAszhPljAzobzcSNx_s9m1plDhdATZUTRzBDWbIPm1ADTABKZ2s5OaBjkaR14TYZZfmDw3ERZ3GiZd7etUwCtQtEKPBa0Xtxzp7E6hJdy7QUTJnPvo5I4Zxx7qfy6WvIL3eP2DOLKP83rThQ/
https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1eVAhyQ1ggogNZPVw3y81CPEZbMulOLxRkJSB2erCTjU91ob9l8d3eqJy5g4v3tdprVl8H8NumCAZ6KT7r7Tkt1j9-wqxnEkfe9tjzN0LxKMsn76iuquGaE7QBZR_ohFCiW1tJfzgTRIMc_9z6yAh7iVOSkl_TPjo7G-eEdVHdIJHOEmZQ265ILvjDzTxEevWQj6eZRxIWZRNii_3U3eoP7g/
https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1eFxvdKskYJuwuyx5ZES_vYE77KYY24OZpT0a1ZrXDZIitYv0mPeB_DpRBb76GYkqJ8h1f35usAZAZCk09RJcIJ-Nh-Jrh0IBM02iXiREGv5UtlKDveyKmNojsMbLVcbf6ThHDXjDGx7bOGLeIM1-XnY08-cg35p6hKmrDwmvb7tCOcfoeZ83YvsKluHneK_yz6N8cxXTr74ww7OFt9n7o5YYA150USrdpKrgXoIxKSmc/
https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1e_fdhwEbfwuziWIgi-d2Zua9ZmOoQU82bJJbq0DbN5Kidyngj2A-m6xaA9SswJtUyWDEjQq-uEeW-bv30emtlRTlcMP98IEaJu0OA3kt1cAOIajGHtx9m9ZCHeyeM8DeofRZnDJ9fj2gbT2hP7lwXXSukRU-WlsFlXQ4nHZlfYEG9CrGnNpJFuj54HA0FD7-PUat9318Pwhph7oycsYCf2A/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-forskolan-under-coronapandemin?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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Påminnelse om rutin för
uppföljning av tilläggsbelopp
för 2019/20
En uppföljning ska lämnas in för barn som av olika skäl lämnar
förskolan eller den enskilda pedagogiska omsorgen. Det kan vara
barn som börjar i skolan, slutar vid förskolan/den pedagogiska
omsorgen av annan anledning eller barn som inte längre har ett
omfattande stödbehov. Uppföljningen laddas upp som en bilaga
vid ansökan i BER för det läsår som avses (2019/20) och ett mejl
skickas till: fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se med
information om att uppföljningen laddats upp i BER.

Vid frågor, kontakta utbildningsförvaltningen på:

fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se

Kulan möjliggör kultur för
barn – även i coronatider
Barn har rätt till kultur! Och i kristider kan kulturen fylla
en extra viktig funktion. Kulan kraftsamlar nu för att barn
och unga ska få fortsätta att möta kultur, trots alla de
utmaningar som coronapandemin för med sig.

Kulans utbud utökas med anpassade kulturaktiviteter så att barn
och unga kan få ta del av kulturupplevelser på ett säkert sätt. Ett
stort antal kulturaktiviteter har redan anpassats till rådande
rekommendationer och genomförs utomhus och i mindre
barngrupper. Utbudet fylls på löpande med fler
coroananpassade aktiviteter.

Utvalda kulturaktiviteter har precis som tidigare ett lägre pris
tack vare Kulanpremien. Kulturförvaltningen står då för halva
kostnaden vilket underlättar för stadens förskolor att ta del av
ett kvalitetsutbud. 

För att möjliggöra fler kulturaktiviteter på plats på förskolan
erbjuds ett stort antal kulturaktiviteter med Kulanpremien, som
kommer att stå för 50 procent av aktivitetens pris. Det gäller
både för föreställningar och skapande workshops. Aktiviteterna
behöver bokas och registreras på Kulan senast den 16 augusti,
men kan genomföras även under höstterminen. 

Du hittar det coronaanpassade utbudet på Kulans webbplats
(https://kulan.stockholm.se) 
Använd sökordet coronaanpassad och filtrera på Förskola. 

Fantastiska exempel finns redan runt om i staden. I Farsta får
alla ett- och tvååringar se musikföreställningen Hallå i lådan med
Micaela Gustafsson, utomhus på sin egen förskola. Och i
Skärholmen har Marionetteatern gjort en förskoleturné med Var
är vargen? som spelats utomhus för över 200 fyraåringar. 

Läs mer om Kulan och hur du tar del av kulturaktiviteter med
Kulanpremien på 
https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/sa-bokar-
du-kulturupplevelse-med-kulanpremien/

För frågor kring Kulan mejla till:

kulan@edu.stockholm.se

Information om hur
olycksfallet anmäls finns på
S:t Eriks Försäkrings
webbplats
www.sterikforsakring.se/ .
Det är vårdnadshavare som
anmäler den inträffade
skadan till S:t Erik
Försäkrings
skaderegleringskonsult
Crawford & Co via online
anmälan som finns under
rubriken "SKADEANMÄLAN".
Alternativt går det bra att
anmäla skadan på en
blankett som finns under
rubriken "DOKUMENT". 
För att identifiera risker i
staden behöver incidenter
anmälas av förskolan till
Stockholms stads
incidentrapporteringssystem
som kallas IA. Fristående
huvudmän som inte har
direkt tillgång till IA, kan få
hjälp att göra en IA-anmälan
genom S:t Eriks Försäkring. 
www.sterikforsakring.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.
Myndighetsenheten

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

mailto:%20fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se
mailto:%20fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se
https://kulan.stockholm.se
mailto:%20kulan@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1eu8Xu89kIu8k-2lsw2ZM0y9T53otc6Rh7mNXR6QunSl6G2TpEuXSwYSyO2SMgCkbEnBBzcTU_itzCFJwJCXH60g/x1ekgvq2iYxA8-6RMA7YscgrV0nbLQgVht7ovc2Pj9DlNdgGjFlPfN2RFlhxJNpztISiGcoCjM5YvJd4YVkGiJBtJQFp_-Dh5u4TFAxKzTGxh1LRaRCX3H_ltFRrQ1Y7rZl7oWv-_dOCh8U4Tv6u9LB2a9J5j5RqE88aqPhCq4FyLHCmC1Z5NqTfX9B2CGCGN3snKTNeFjt6CcwObAqPQMY_A/
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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.

funktionsbrevlådor. Ni
ändrar själva e-postadress i
BER

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/26719733/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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