
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet mars 2021
Här kommer ett nytt nyhetsbrevet från Utbildningsförvaltningen.
Vi vill bland annat bjuda in er till webbinarium om nationella
minoriteter med Leena Huss. Vi vill också informera er om att
det är viktigt att ni avslutar anställning och behörigheter i BER
om någon slutar.

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.

Nationella minoritetsspråk
och barns rätt till
flerspråkighet
Välkomna på webbinarium/föreläsning med Leena Huss.
Där hon berättar om varför vi har en nationell
minoritetspolitik och varför språken är så centrala i den.

Webbinariet vänder sig till förskolans ledningsfunktioner och
personal på förskolan.

När: 2 juni och 6 oktober (samma innehåll vid båda tillfällena).

Tid: kl. 10.00- 11.15 

Var: Via Teams 
Ingen anmälan krävs, inloggning via Temas länken.

Presentation av Leena: Prof emerita i finska, Uppsala
universitet, Specialområden: flerspråkighet, nationella
minoritetsspråk, språkliga rättigheter, språklig revitalisering

>> Teams länk till den 2 juni

>> Teams länk till den 6 oktober

Viktigt angående behörigheter
i BER

Ansök om
hyreskompensation
senast 30/4

Sista datum för ansökan om
hyreskompensation är
30/4. Ansökan görs via
Barn- och elevregistret.
Bifoga hyresavtal och
aktuell hyresavi till din
ansökan. Följ ditt ärende i
Barn- och elevregistret.
Utbetalning av
hyreskompensation
beräknas ske i september. 
>>Supportguide

Nytt sätt att ansöka
om statsbidrag för
asylsökande barn

Om ni har asylsökande barn
i er förskola kan ni ansöka
om statsbidrag för dem.
Ansökan görs kvartalsvis
och i efterhand. Ansök för
kvartal 1 ska göras senast
den 30 april. Läs mer om
asylbidraget:
>> leverantor.stockholm

Kontrollera
kontaktuppgifter till
förskolan i BER

Det är viktigt att ni
kontrollerar enhetens
kontaktuppgifter i BER.
Kontrollerar även att
korrekta mailadresser finns
i BER. På nedan
supportguide ser du hur du
gör det.
>>Supportguide

Frågor som föräldrar
behöver svar på

Så här års kommer många
frågor från föräldrar, bland
annat om vad som gäller
vistelsetider, avgifter,
öppettider osv. Om ni som
anordnare inte kan svaret
på frågorna från
föräldrarna, så hänvisa dem
till Kontaktcenter på 08-508
00 508 eller
forskola@stockholm.se.

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen
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Vi vill påminna om att det är viktigt att ni omgående avslutar
”Anställning” och ”Behörigheter” till BER för personal som slutat i
er verksamhet. Det är också viktigt att ni är restriktiva med att
tilldela behörigheter. I supportguiden nedan kan du se hur du
söker fram och avslutar behörigheter.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska endast de som har
behov för att kunna utföra sitt arbete ha tillgång till känsliga
uppgifter. Inom förskola och annan pedagogisk verksamhet råder
stark sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag 23 kapitlet
1 §. Det är ni som Anordnare som ansvarar för att gällande regler
följs. Läs mer på Integrationsmyndighetens webbplats. 

>> www.imy.se/

>> Supportguide

Kvalitetsforum 2021
Nu är det dags att anmäla sig till Kvalitetsforum
Stockholm som äger rum på eftermiddagen den 15 april.
Temat för året är: Framåt tillsammans.

Varmt välkommen du som vill inspireras, lära mer och bidra i
stadens utvecklingsarbete. Forumet vänder sig till alla
medarbetare inom stadens verksamheter, oavsett regi.
Det blir en energifylld eftermiddag i högt tempo under ledning av
Titti Schultz. Du får träffa stadens ledning liksom kollegor och
samarbetspartners som delar med sig av sina erfarenheter, tips
och spaningar. Det blir interna och externa inspiratörer,
reflekterande samtal och diskussioner. Vi får ett historiskt
perspektiv, men kommer framförallt blicka framåt – allt med sikte
på hur vi kan stärka oss själva och verksamheterna genom
samarbeten och nytänkande för att som stad utveckla
framtidens välfärd.

Tid: 15 april klockan 13.00-16.00
Plats: digitalt live
Anmälan: Anmäl dig här.

När vi börjar närma oss evenemanget kommer du som anmält
dig få en separat länk till sändningen via mejl.

Vi kommer att använda oss av stadens mötesapp, Möt
Stockholm. Om du vill följa utvecklingen av evenemanget, vara
med i dialogen såväl inför som under sändningen och få all
information du behöver är det bästa sättet att ladda ner och
logga in med koden: Kvalitetsforum. Där finns också
programmet för dagen.

Kvalitetsforum Stockholm är tänkt att bli en ny och
återkommande mötesplats där stadens medarbetare kan lära
och inspireras, och där utbyte, samverkan och nya tankar kan
frodas och väckas. Missa inte premiären – vi ses väl!

Covid-19
Nedan hittar ni information och länkar till olika sidor
relaterade till Covid-19 och förskola. Det kan också vara
bra att tänka på att Region Stockholm kan ha hårdare
restriktioner än vad eventuellt Folkhälsomyndigheten
har.

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

Handläggarna på
Kontaktcenter är utbildade i
att kunna svara på allt
mellan himmel och jord
som rör förskola och
pedagogisk omsorg, men
svarar endast på frågor som
kommer från föräldrar. Ni
som anordnare ska höra av
er till
Utbildningsförvaltningen/
myndighetsenheten om ni
har frågor.

Frågor som ni som
anordnare behöver
svar på

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
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informera. Texten uppdateras kontinuerligt och risken är att
texten blir inaktuell om ni klipper ut information från den. 
>>leverantor.stockholm

"Stopp. Lämna och hämta utomhus". Om affischen har suttit
upp länge så kan ni skriva ut nya och sätta på upp. Klicka på
nedan länk.
>> Leverantor.stockholm

På nedan länk ger Skolverket konkreta exempel på hur
förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn
och personal.
>>skolverket.se

På nedan länk finns information för vårdnadshavare om
förskolan och corona i Stockholm stad. Ni får gärna sprida
sidan till vårdnadshavarna. Sida finns på svenska, engelska,
arabiska, somaliska och persiska.
>>Stockholm stads hemsida

Nedan faktablad sammanfattar aktuell kunskap och
information om corona till förskolor, vårdnadshavare och
andra som har kontakt med barn i förskoleålder. 
>>Folkhälsomyndighetens faktablad

Skolverket har publicerat en sida för vårdnadshavare med
barn på förskolan.
>>Skolverket.se

På 1177:s webbsida finns en film om viruset och vad barn
kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittade. 
>>1177.se

Från graviditetsvecka 20 räknas gravida som riskgrupp för
covid-19. 
>>Försäkringskassan

Samlad information om Region Stockholms arbete med
covid-19.
>> Region 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 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.

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/28511768/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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