
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet oktober 2020
Här kommer ett nytt nyhetsbrevet från Utbildningsförvaltningen.
Nu är höstterminen i full gång och vi vill ge er information om
bland annat att e-tjänsten förskola och pedagogisk omsorg byter
namn, egenkontrollen, ansökan om uppskjuten skolplikt och
barnkonsert via Berwaldhallen play.

Jag 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.

Egenkontrollen öppen!
Nu är årets egenkontroll öppen för genomförande. Den
stänger den 31 oktober 2020. 
Som vi tidigare har informerat om är det viktigt att du
säkerställer att du har behörighet att genomföra
egenkontrollen. Vilken behörighet som krävs hittar du på
leverantor.stockholm, se länk nedan. 
Nedan följer lite information om egenkontrollen.

Behörighet: 
För att kunna genomföra egenkontrollen behöver du rätt
behörighet. Vilken behörighet du behöver framgår av
supportguide och annan information på
https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/ber-barn-
och-elevregistret/ 

Saknar du helt behörighet kan du höra av dig till
myndighetsenheten@edu.stockholm.se, så ska vi försöka hjälpa
dig. 

Var hittar jag egenkontrollen?
Egenkontrollen hittar du i den vanliga menyn i BER och du
behöver söka fram aktuell egenkontroll genom att välja stadsdel,
regiform (enskild) och verksamhetsform (förskola).
Om du dessutom väljer planerad till höger på sidan, så kommer
du direkt till den egenkontroll du ska fylla i. 

Förskolesummit

15-16 juni 2021.

Fördjupningskurs
språkutvecklande
arbetssätt för
barnskötare på
förskola

Nu finns det möjlighet att
söka fördjupningskursen i
språkutvecklande
arbetssätt för barnskötare,
med kursstart den 5
november. Kursen är en
”lärande på
arbetsplatsutbildning” där
kursdeltagarna träffas på
Midsommarkransens
gymnasium vid sju tillfällen.
Kursen är anpassad så det
blir en kombination av
undervisning i skolans
lokaler och undervisning på
distans.
Ansökningsförfarande och
mer information hittar ni
här

Ansök i tid om
uppskjuten skolplikt

Skolplikten gäller för alla
barn som är folkbokförda i
Sverige. Den börjar gälla
från höstterminen det år ett
barn fyller sex år. Alla barn
ska kunna tas emot i
förskoleklassen och
utbildningen ska utgå från
en helhetssyn på barnet och
barnets behov, men om
barnet har särskilda skäl kan
uppskjuten skolplikt beviljas.
Det är viktigt att ansökan om
uppskjuten skolplikt
kommer in till
utbildningsförvaltningen i
god tid, helst innan perioden
för att söka skola startar så
att vårdnadshavare hinner

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen
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Uppgifter att fylla i:
Egenkontrollen består av flera olika delar som i sin tur innehåller
flera frågor. Huvudmannen ansvarar för att uppgifterna blir
korrekta. 
Svaren sparas genom att du trycker på nästa och du kan spara
en påbörjad egenkontroll för att fortsätta med den vid ett senare
tillfälle. 
Du kan ändra dina svar ända tills du har skickat in
egenkontrollen. 

NYTT FÖR I ÅR är sättet du ska fylla i din personal. Vänligen
observera att ordinarie personal som är sjukskriven eller
tjänstledig (exempelvis föräldraledig) mer än en månad INTE ska
registreras i personalredovisningen. Om de registrerats ska de
tas bort. Om de arbetar deltid registreras ENDAST aktuell
sysselsättningsgrad. Vikarier ska endast registreras som
anställda om de ersätter personal, som är sjukskriven,
föräldraledig (eller annan form av tjänstledighet) mer än en
månad.

Mer information:
All information om hur du genomför egenkontrollen finns på
https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/ber-barn-
och-elevregistret/
Där finns bland annat supportguider och förklarande filmer.

Kontaktuppgifter:
Har du frågor med anledning av själva egenkontrollen kan du
maila in dem på funktion.egenkontroll@edu.stockholm.se

Har du frågor om behörigheter, maila dessa till
myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Har då problem med BER maila BER-support,
skolplattformen.fsk@edu.stockholm.se

>>Läs mer om egenkontrollen här

Tips hur du får ut rätt underlag
för förskoleavgifter i BER
I BER finns en funktion som visar vilken föräldraavgift som ska
tas ut (Fakturering Förskola/fritidshem). Den funktionen visar
avgiften för vald månad uträknad efter den inkomst som finns
registrerad i BER. Den räknar inte med eventuella retroaktiva
justeringar. Du kan få fram dessa justeringar genom att söka
fram ändrade inkomstuppgifter. I funktion Loggar finns
Händelselogg där kan du söka fram ändrade inkomstuppgifter.
Du kan där också skapa en Räknare för att bli meddelad i BER
om ändring i inkomst. Se supportguide för det.

>>Supportguide vistelsetid

>>Supportguide skapa räknare

E-tjänsten Förskola och
pedagogisk omsorg byter
namn
E-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg byter namn till
Förskola och Fritidshem. Namnbytet är för att förtydliga att e-
tjänsten både rör förskola och fritidshemsplaceringar. I och med
namnbytet så blir det en ny webbadress. Den nya webbadressen
kommer att finnas på stadens webbplats forskola.stockholm.
Datum för bytet är planerat till den 2 november.

ansöka om en skolplats ifall
ansökan om uppskjuten
skolplikt inte beviljas. Innan
den 15 januari bör
vårdnadshavare ha ansökt
men sista datum är 1 juni
det år barnet fyller sex år.
Ansökningsblanketten och
mer information hittar ni här

Om ni har frågor om
uppskjuten skolplikt kan ni
kontakta oss på
skolplikt@edu.stockholm.se.

Problem med
vistelsetidsärende i BER

Vi har problem med
vistelsetidsärenden ( hel-
deltid) som hanteras i BER.
Vi har upptäckt att dessa
ärenden sparas inte ner
direkt som de ska utan
tillsammans med de ärende
som inte hanteras alls efter
30 dagar. Arbete pågår att
lösa problemet. 
Det är viktigt att ni ändå
hanterar de
vistelsetidsärenden som
inkommer då vi försöker få
till en tillfällig lösning så att
ärenden sparas ner direkt.
Se hur du hanterar
vistelsetidsärenden i
Supportguiden

Att leda förskola i
storstad

Rektorer i kommunal
förskola har i tre terminer
genomfört två
forskningscirklar med stöd
av två forskare på Malmö
universitet, Bim
Riddersporre och Magnus
Erlandsson. 
Forskningscirklarna
avslutades inom
utbildningsförvaltningen i
augusti med en digitalt
spridningskonferens och en
sammanställd rapport av
rektorernas
utvecklingsarbeten. 
Rapporten finns att ta del av
här

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 
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Tips om barnkonserter på
Berwaldhallen Play
H.C Andersens ’Den fula ankungen’

Nu har vi en ny konsert som passar barn i åldern 3-8 år på vår
Berwaldhallen Play:
H.C Andersens ’Den fula ankungen’, historien om att sakna och
längta efter tillhörighet, att bli mobbad och utstött men till slut
hitta en gemenskap.

Den finns tillgänglig här:

>>Den fula ankungen

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

>> Folkhälsomyndigheten

>> 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 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.

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
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