Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Förskolesummit
15-16 juni 2021.

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Hyreskompensation

Nyhetsbrevet mars 2020

Du kan ansöka om

Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen. I
det här nyhetsbrevet hittar ni länkar till mer information om
coronaviruset, vem som är vårt nya skolborgarråd och
information om UR:s lärarlabb som är riktade mot förskolan. Det
finns också erbjudande till olika evenemang och mycket mer.

på länken nedan hittar du
en supportfilm hur du gör

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.

hyreskompensation 2020

ansökan, söker fram och
ser ditt ärende status
Supportfilm

Vikarieersättning
Om ni har fått en godkänd
överenskommelse eller har
studerande med godkänd
överenskommelse sedan
tidigare, skicka in underlag
för ersättning för

Föreläsning med Ann-Christine
Vallberg Roth

vårterminen 2020

Förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen bjuder
in till en inspirerande föreläsning med Ann-Christine
Vallberg Roth under temat
Undervisning och sambedömning i förskolan –
flerstämmig didaktisk modellering

Blanketten hittar ni här

Målgrupp är rektorer, biträdande rektorer och andra
nyckelpersoner i förskolan. Tänk gärna på era
förskollärare.
Föreläsningen är avgiftsfri men platsantalet är begränsat och
fördelat utifrån antal anställda i respektive stadsdel.

Vad är det som driver professionella i förskola? Drivkraften kan
vara att bidra till varje barns öppna livschanser och välbefinnande
i varje nu. I sammanhanget kan undervisning och sambedömning
prövas som redskap för ökad likvärdighet. Förskollärare och
rektorer ska i detta göra val, men behöver också motivera sina
val i relation till vetenskapliga grunder och beprövade
erfarenheter.
I föreläsningen presenterar Ann-Christine Vallberg-Roth redskap
som stöd för professionellt omdöme, redskap som utgörs av
teoretiska ingångar, begrepp, frågor, modeller och praktiska
exempel. Det finns ingen teori som kan innesluta den totala
undervisningssituationen och olika teoriinformerade
undervisningsupplägg presenteras. Didaktik avser konsten att
undervisa och de didaktiska modeller som tas upp i
föreläsningen har prövats, förfinats och utvecklats i samverkan
mellan förskollärare, rektorer, förvaltningsledare och forskare för

Sista datum för att skicka in
underlag för ersättning är
15/6.

Behörigheter i BER
Vi vill påminna er om att
tänka på att innan den
personen som har rollen
som behörighetsansvarig i
BER slutar att ni har någon
annan som är
behörighetsansvarig. Det
gör ni genom att skicka in
behörighetsblanketten som
ni hittar här:
Blanketter

UR Lärlabbet
UR:s Lärlabbet har precis
publicerat en ny
fortbildningsserie på sex
program som är 15 min per
program som är inriktat
mot personalen i förskolan.
Lärlabbet

att skapa redskap som stöd för praktik-teoretisk klokhet.
Ann-Christine Vallberg Roth är professor vid Malmö universitet.
Hennes forskningsinriktning rör undervisning, bedömning och
läroplaner i didaktisk belysning. Hon är även vetenskaplig ledare
för FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan.
Välkomna önskar
Eva Broström
avdelningschef
Förskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen

Bidrag för asylsökande
förskolebarn
Information om hur ni
ansöker om asylbidrag ska
ha skickats ut till samtliga
fristående förskolor via epost. Har ni inte mottagit
något mail om detta
vänligen hör av er till:
funktion-utbf.statsbidrag@
edu.stockholm.se

Var:
Aulan vid Åsö vuxengymnasium
Blekingegatan 55
När:
onsdag 22 april 2020
Kl. 9.00 – 12.00

Redovisning av
statsbidrag för
språkutveckling 2019
De huvudmän som beviljats

Anmälan senast den
8 april 2020

statsbidrag för
språkutveckling

>> Anmälan

redovisa hur bidraget
använts senast 27 mars.

höstterminen 2019 ska

Underlag för redovisning
skickas ut under vecka 10.
Kontakta funktion-

Utbildning för
tillsvidareanställd personal

utbf.statsbidrag@
edu.stockholm.se för
frågor.

Under höstterminen 2020 startar tre utbildningar som
genomförs på Midsommarkransens gymnasium;
o Grund- och påbyggnadsutbildning till barnskötare (60 platser),
genomförs under två terminer.
o Fördjupningsutbildning i skapande verksamhet för utbildade
barnskötare (30 platser), genomförs under en termin.
o Kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt i svenska
för utbildade barnskötare (2x30 platser), genomförs under en
halv termin. Startar vid två tillfällen, sep-okt samt okt-nov.

Nytt skolborgarråd
Den 2 mars tillträdde Isabel
Smedberg-Palmqvist (L)
som nytt skolborgarråd.

Supportfilmer
I de supportguider som

Utbildningen är avgiftsfri och deltagarna studerar en dag i
veckan, deltagarnas förskolor har då möjlighet att få
vikarieersättning.

finns kan du se hur olika
funktioner i BER fungerar.

Anmälan öppnar 31:mars, i samband med denna skickas
inbjudan och ansökningslänkar ut

hur du gör.

Supportguide är en kort
instruktionsfilm som visar

Supportfilmer

Berwaldhallen
sverigesradio

Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten
följer händelseutvecklingen
kontinuerligt och bedömer

VÄLKOMMEN PÅ GENREP TILL
BARNKONSERTEN NIKLAS OCH RADIOAPAN PYJAMASPARTY I BERWALDHALLEN

löpande risken runt
coronaviruset.

NÄR: FREDAGEN DEN 13 MARS 2020 KL
14.20-15.20

sammanställt råd som riktar

ANMÄLNINGSDAG: FREDAGEN DEN 6 MARS
KL 09.00 (tidigare anmälningar gäller ej)
Musikupplevelse för förskolebarn 3-6 år
Följ med Niklas och Radioapan på ett nytt
spännande musikäventyr i Berwaldhallen.
Den här gången dämpar vi belysningen och

Folkhälsomyndigheten och
Skolverket har
sig till förskolor och skolor
med anledning av
coronavirusets spridning.
Skolverkets och
Folkhälsomyndighetens
information till skolor och
förskolor.
Mer information på nedan
länkar:
Skolverket

gör det mysigt med kuddar, filtar och
gosedjur. Sen drar vi igång ett nytt
musikäventyr och världens apigaste
pyjamasparty! Eller kommer Radioapan att
somna, börja drömma och gå i sömnen?
Kanske börjar Niklas prata i nattmössan?
Den som är vaken får se… Som vanligt är
det musiker ur Sveriges Radios
Symfoniorkester och barnkonsertvärden
Niklas Riesbeck som håller ihop det hela.
För att anmäla din förskolegrupp, mejla till
katarina.huss@sverigesradio.se
Skriv ”Genrep Radioapan” i ämnesraden.
Ange i mejlet hur många som vill komma
(max 30 barn + vuxna) samt förskolans
namn och kontaktuppgifter. Tänk på att
genrepet slutar ca kl 15:20 på en fredag, så
det finns vissa förskolor som tyvärr inte
’hinner’ hem till hämtning.
Vi prioriterar förskolor som aldrig varit hos
oss på genrep, sedan gäller principen ’först
till kvarn’. Om er förskola varit hos oss
tidigare på genrep, vänligen skriv när ni var
här.
Vill ni lära er Radioapanlåten så att ni kan
sjunga med? Titta och lyssna här
http://www.berwaldhallen.se/ung-iberwaldhallen/

Folkhälsomyndigheten
1177
Stockholm stad

Sverigefinsk barnteater
UusiTeatteri är en
tvåspråkig sverigefinländsk
teater. Förskolor i
Stockholms stad får köpa
biljetter till ett
subventionerat pris genom
Kulan. Mer information

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

Välkomna till ett genrep med både musik
och dramatik!
Med vänliga hälsningar, Berwaldhallens
personal via Katarina Huss

Statsbidrag för bättre
språkutveckling 2020
Staden har fått medel från Skolverket, 12.270 tkr, för att stärka
språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har ett annat
dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Bidraget kan
användas till att öka deltagandet i förskola, särskilda
språkutvecklande insatser och till kompetensutveckling av
förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt. Information från
Skolverket

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

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

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:

verksamheten. Vi besvarar ditt mail inom två
dagar. Om du hellre vill bli uppringd ange
dina kontaktuppgifter i mailet.

Nyhetsbrev

>> Myndighetsenheten
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