Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Fördjupningskurs
språkutvecklande
arbetssätt för
barnskötare på
förskola
Det finns fortfarande
platser kvar till
fördjupningen för

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet november 2020
Här kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen. Vi
vill bland annat informera er om hur tillsynen går till under den
rådande pandemin, att Förskolesummit 2021 blir
Förskolesummit 2022 och att det finns platser kvar på
fördjupningskursen för barnskötare.
Jag hoppas ni får användning av informationen i nyhetsbrevet!
Hälsar
Eva Broström, chef förskoleavdelningen

barnskötare kring att arbeta
språkutvecklande. Kursen
arrangeras av
Midsommarkransens
gymnasium och är på sju
tillfällen och startar den 5
november. Det går även bra
att hoppa in i kursen
senare. För snabb hantering
och kursinformation maila
kursledaren maria.sundin@
edu.stockholm.se
Mer information om kursen
finner ni här

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

Tillsyn under pandemin
Redan i april ställde myndighetsenheten om arbetet för att
tillsynen av fristående förskolor skulle kunna fortsätta även
under pandemin.
För att i möjligaste mån förhindra att vi bidrar till smittspridning,
besöker vi inte förskolorna för att göra våra tillsynsintervjuer och
granska förskolans miljö och material.
Istället bjuder vi in rektorer och representanter för
huvudmännen till utbildningsförvaltningens lokaler på
Hantverkargatan, där vi har god möjlighet att hålla avstånd till
varandra. Självklart finns där också möjlighet till handtvätt och
tillgång till handsprit. Vi anpassar tiden så att det ska vara möjligt
att undvika rusningstid i kollektivtrafiken.

Överklagandetext och
längre tilläggsbeloppsbeslut
behöver läggas som bilaga i
BER eftersom hela texten
inte får plats i textrutan.

Falska LMA-kort
Det har uppdagats att det
förekommer falska LMAkort. Det gör att ni behöver
börja kontroller LMA-korten
så fort det inkommer ett
nytt och innan varje
placering så att barnet har
rätt till plats och så att ni har
rätt till förskolepeng.
Se regler för intagning och

I överenskommelse med de som ska intervjuas kan vi även
genomföra rektors- och huvudmannaintervjuer via Microsoft
Teams. Representanter för personalen intervjuas via Teams och
vi tar del av förskolans miljö och material genom
fotodokumentation.
Vi har nu arbetat på det här sättet i drygt ett halvår och tycker
att det är ett väl fungerande arbetssätt som ger en fullgod tillsyn
under rådande förutsättningar.
Så länge de skärpta rekommendationerna för att förhindra
smittspridning gäller i Stockholmsområdet, kommer vi att
genomföra samtliga tillsynsintervjuer via Microsoft Teams.

plats 2.5

RÄTT E-POSTADRESS
TILL VERKSAMHETEN
Enheten för ersättning och
skolplikt skickar ut ett
beslutsbrev med
ersättningsbelopp till alla
fristående
enheter/anordnare i början
av varje år. Beslutsbrevet
kommer att skickas ut via
mail till enheterna och
anordnarna och därmed är

det viktigt att e-

Barn från Storbritannien
Från och med den 1 januari 2021 omfattas inte barn från
Storbritannien, utan svenskt personnummer, av rätten att som
EU-medborgare få tillgång till förskoleplats. Förskolepeng
kommer inte längre att utgå för dessa barn. Vårdnadshavare till
barn från Storbritannien utan svenskt personnummer har
möjlighet att behålla sin plats på en fristående förskola genom
att själva bekosta platsen till självkostnadspris. Kontakta
Förskoleavdelningen i sådana fall, myndighetsenheten@
edu.stockholm.se.
Om ingen sådan överenskommelse mellan förskolan och
vårdnadshavarna kan nås har förskolan rätt att säga upp barnet
enligt de uppsägningsregler som anges i Regler för intagning och
plats.

postadresserna som
förskolorna och pedagogisk
omsorg har registrerat i
BER är rätt. BER

Erbjudanden i BER
Nu är problemet med att
det inte gick att tacka nej till
plats på erbjudande där
vårdnadshavare inte har

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.
Texten uppdateras kontinuerligt och risken är 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

svarat inom svarstiden
rättat.
Vi vill samtidigt påminna om
att ni tar bort gamla
erbjudande i BER, där
svarstiden har utgått. På
nedan supportguide ser ni
hur ni gör.
Supportguide

E-tjänsten Förskola och
pedagogisk omsorg har
bytt namn

>> Folkhälsomyndigheten
>> Skolverket

Förskolesummit
2021 blir
Förskolesummit
2022!
Styrgruppen för Förskolesummit beslutade
den 3 november 2020 att Förskolesummit
2021 flyttas fram ett år till juni 2022.
Därigenom finns tid att ta fram de tekniska
lösningar som krävs för att fler ska få ta del
av innehållet i Förskolesummit – och
förhoppningsvis kan vi återigen planera för
att mötas i Aula Magna. Datum för
Förskolesummit 2022 kommer i nästa
nyhetsbrev.

Barn till föräldralediga
Vi vill uppmärksamma er på regler för föräldralediga.
Barn vars förälder/vårdnadshavare är föräldraledig enligt
föräldraledighetslagen för nyfött syskon, har rätt till plats om max
30 timmar per vecka fördelade under 4 eller 5 dagar och mellan
klockan 8-9 och 14-16. Förläggningen av tiden regleras
terminsvis. Förändringen träder i kraft en månad efter barnets
födsel. (Regler för intagning och plats 7.5)

E-tjänsten Förskola och
pedagogisk omsorg har bytt
namn till Förskola och
Fritidshem. I och med
namnbytet så är det en ny
webbadress. Den nya
webbadressen finnas på
stadens webbplats
forskola.stockholm.

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

Om vårdnadshavaren får ett nytt barn med en ny partner, som
inte är förälder till det barnet som går på förskolan kan barnet få
rätt att gå heltid. I de fall där det är vårdnadshavarens nya
partner som är föräldraledig med det nya syskonet och
vårdnadshavaren kan uppvisa arbetsintyg/studieintyg att hen
arbetar/studerar så kan barnet ha rätt till heltid. Se regler för
intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i
Stockholm stad 7.5 och 7.6

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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