
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet maj 2020
Hoppas ni har det bra i dessa coronatider och att ni kan njuta
lite av vårsolen också. Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från
Utbildningsförvaltningen. I det här nyhetsbrevet hittar ni bland
annat länkar till mer information om coronaviruset, digitala
konserter från Berwaldhallen och nya supportguider i BER

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.

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.

>> Leverantor.stockholm

>> Folkhälsomyndigheten

>> Skolverket

Supportguider till BER
Staden håller just nu på att upphandlar ny support för fristående
förskolor. För support i funktioner i BER så hänvisar vi tills vidare
till supportguiderna. 
Fel i BER anmäls till skolplatplattformen.fsk@edu.stockholm.se.
Innan du anmäler ett fel titta gärna på supportguiderna. 

Nu finns det en supportguide för grunderna i BER
https://supportguider.stockholm.se/3359.guide

Det finns också en supportguide där vi redogör för en del av de
vanligaste frågorna.
https://supportguider.stockholm.se/3361.guide

Förskolesummit

Förskolesummit som
beräknas gå av stapeln den
15-16 juni 2021 söker
representanter till
referensgrupp/programråd
Vi söker två-tre
representanter från
fristående förskolor som vill
ingå i referensgruppen/
programrådet för
Förskolesummit 2021.
Gruppens främsta uppgift är
att fungera som
förankringsbas för program
och innehåll och för att ”vaska
fram” de föreläsare som ska
bjudas in till arrangemanget.
Gruppen kommer att bestå
av ett antal avdelningschefer
och rektorer från
stadsdelarna, representanter
för Stockholms universitet
samt representanter för
utbildningsförvaltningen –
och så två-tre representanter
för fristående förskolor.
Anmäl ditt intresse till
maria.wennstrom@
edu.stockholm.se senast
fredag 15 maj 2020. ”Först till
kvarn”!

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 redan nu för
vårterminen 2020 om ni
har fått godkänd
överenskommelse eller har
studerande med godkänd
ök sedan tidigare. 

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1e0aCiMjpKjMHFGT4d23CqNw1h3jVzmEN9wLDPBFk_FmumJLZEcDO2NHxTZ_YPQZl2kN5T5vSt0xOxHLrxKrClBw/x1e7ZoZL29byaGnCpnLkTOfEjkVIMSvDhEIdeDbfyZhRhMmTzT2fL0yUxea0875hFzC0O1EJAUWZ01JopvkXeJQUR2lPU3cZ6MCfa_0cdVZEv7-U_bcumWcjNroFzib0_DFmVMXdvqN5k7cgudU13VEJeLMqlRqQ_EeQzqGfF5THG0IpzyuiG3xAiK2rIaR_0_laPPsgh5EPw_LxlIYioDmwngZQNAmozd82VF_FWWtDeRnFZFnaPleG5ydW_6sBjUHXW2-g0K5Ygy1GCQqRK3EmhwgfJijqrrTOlw7gyEX0-2mlakCYnf5p6MA7CvJN2tQ/
https://one-lnk.com/x1e0aCiMjpKjMHFGT4d23CqNw1h3jVzmEN9wLDPBFk_FmumJLZEcDO2NHxTZ_YPQZl2kN5T5vSt0xOxHLrxKrClBw/x1eD_Ju6xDQEZxd1Nk87xh3wlOyrb7FMZ0VU5Dyokd3vk-7AEeGCxZOUN9lz0R9RtVhA1-l9aycnu4MIURvq7Bg85R064PPsnHyAR_22gvUdwHnhRML8JAJhGwWcu9YwQawMYhayLz9MU9UrxjYHZ9JtME2qUDB5iukPkiqnOHbs9bBIVFBUqxkqtMxWTg7HE20BfU7FxLAszhPljAzobzcSNx_s9m1plDhdATZUTRzBDWbIPm1ADTABKZ2s5OaBjkaR14TYZZfmDw3ERZ3GiZd7etUwCtQtEKPBa0Xtxzp7E6hJdy7QUTJnPvo5I4Zxx7qfy6WvIL3eP2DOLKP83rThQ/
https://one-lnk.com/x1e0aCiMjpKjMHFGT4d23CqNw1h3jVzmEN9wLDPBFk_FmumJLZEcDO2NHxTZ_YPQZl2kN5T5vSt0xOxHLrxKrClBw/x1eFxvdKskYJuwuyx5ZES_vYE77KYY24OZpT0a1ZrXDZIitYv0mPeB_DpRBb76GYkqJ8h1f35usAZAZCk09RJcIJ-Nh-Jrh0IBM02iXiREGv5UtlKDveyKmNojsMbLVcbf6ThHDXjDGx7bOGLeIM1-XnY08-cg35p6hKmrDwmvb7tCOcfoeZ83YvsKluHneK_yz6N8cxXTr74ww7OFt9n7o5YYA150USrdpKrgXoIxKSmc/
https://one-lnk.com/x1e0aCiMjpKjMHFGT4d23CqNw1h3jVzmEN9wLDPBFk_FmumJLZEcDO2NHxTZ_YPQZl2kN5T5vSt0xOxHLrxKrClBw/x1e_fdhwEbfwuziWIgi-d2Zua9ZmOoQU82bJJbq0DbN5Kidyngj2A-m6xaA9SswJtUyWDEjQq-uEeW-bv30emtlRTlcMP98IEaJu0OA3kt1cAOIajGHtx9m9ZCHeyeM8DeofRZnDJ9fj2gbT2hP7lwXXSukRU-WlsFlXQ4nHZlfYEG9CrGnNpJFuj54HA0FD7-PUat9318Pwhph7oycsYCf2A/
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>>Supportguider

När barn slutar eller
stödbehov upphör
En uppföljning ska lämnas in för barn som av olika skäl lämnar
förskolan eller den enskilda pedagogiska omsorgen. Det kan vara
barn som exempelvis börjar i skolan, folkbokförts i annan
kommun men går kvar på förskolan, 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 för det läsår som avses och ett mejl
skickas till: fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se med
information om att uppföljningen laddats upp i BER.

Observera att uppsägning av förskoleplatsen inte per automatik
innebär att utbetalning av tilläggsbelopp upphör. Meddela alltid
från vilket datum (barnets sista dag på förskolan) utbetalning av
tilläggsbelopp ska upphöra. 

Om du som huvudman inte meddelar att utbetalning av
tilläggsbelopp ska upphöra och utbetalning skett kommer
utbildningsnämnden begära tillbaka tilläggsbeloppet via faktura. 

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 till och med
den 16 augusti. 

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 

Sista datum för att skicka
in underlag för
ersättning är 15 juni. 
Skicka blanketten till:
grupp.vikarieersattning@
edu.stockholm.se
Blanketten hittar ni här

Statsbidrag för
språkutveckling i
förskolan 2020

De beviljade bidragen till
stadsdelsförvaltningar och
fristående huvudmän har
nu betalats ut. På grund av
rådande situation med
Corona-pandemin kan det
hända att den planering
som fanns vid
ansökningstillfället behöver
ändras och att vissa
insatser kanske inte kan
genomföras alls.

Observera att det bidrag
som betalats ut avser 2020,
om man behöver anpassa /
byta inriktning på insatserna
måste man meddela det till 
funktion-utbf.statsbidrag
@edu.stockholm.se. 

Om bidraget inte används
för det som avsetts ska det
återstående beloppet
betalas tillbaka och om
insatser skjuts upp till 2021
behöver man ansöka om
nytt bidrag.

Förskoleundersökning
2020

Staden tackar er alla för
insatsen att få in svar från
vårdnadshavarna! Trots det
märkliga tillståndet med
pandemin så ligger
svarsfrekvensen på i stort
sett samma nivå som
tidigare och
vårdnadshavarna är som
vanligt generellt mycket
nöjda med sina barns
förskolor. Resultatet
kommer ut till er i nästa
vecka och därefter kommer
valda delar att läggas ut på
hemsidan. Frågor om
undersökningen kan ställas
till: skola@origogruop.com
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https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/sa-bokar-
du-kulturupplevelse-med-kulanpremien/

För frågor kring Kulan mejla till:

kulan@edu.stockholm.se

Berwaldhallen bjuder in till
konserter digitalt
Här kommer ett tips. Berwaldhallen brukar bjuda in till genrep,
men nu kör de publikfria konserter som sänds på playsida
istället. 

Nedan finns länkar till två nyinspelade konserter. 

NIKLAS OCH RADIOAPAN PÅ PYJAMASPARTY (inspelad i mars
2020)- https://www.berwaldhallen.se/play/niklas-och-radioapan-
pa-pyjamasparty-2/

PIPPI LÅNGSTRUMP I BERWALDHALLEN (inspelad i april 2020) -
https://www.berwaldhallen.se/play/pippi-langstrump-75-ar/

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.

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
funktionsbrevlådor. Ni
ändrar själva e-postadress i
BER

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/26569923/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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