
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet december 2019
Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen. I
det här nyhetsbrevet hittar ni några nyheter i BER, information
om skolvalet och att hemsidan har fått ny adress. Jag vill
samtidigt passa på att tacka för 2019 och önskar er en god jul
och gott nytt år.

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.

BER nyheter
Några av de rättningar som gjorts i BER och som påverkar
fristående Anordnare

- Barn i passiv kö visades på Köalternativ, det ska de inte göra nu
(passiv kö är där barn i kö hamnar om föräldrar inte hanterar
uppmaningen om att de måste uppdatera sin kö. Barnet tas bort
ur kö efter 6 månader i passiv kö).
- Vissa problem som uppstått vid registrering av personal på
Anställningsbilden är rättad
- Går nu att söka fram personal på Anordnarnivå på
Anställningsbilden
- Ibland har det varit problem att spara en Räknare detta ska nu
vara åtgärdat.
- Räknare uppdaterades inte alltid, det ska den göra nu.
- Det var problem vid flytt av personal till ny avdelning/förskola,
det ska nu vara åtgärdat.
- Fel vid ändring av vistelsetid via förälders e-tjänst är nu rättad.

Support och
felanmälan till BER

Staden upphandlar ny
support, tills detta är klart
hör av dig till e-post
skolplattformen.fsk@
edu.stockholm.se

Hur BER fungerar kan du se
i de supportguider som
finns. Länk

Ny hemsida

Stadens hemsida mot
fristående aktörer har fått en
ny adress och en ny layout.
https://leverantor.stockholm/

Barnbytardagen

Barnbytardagen 2020 är
den 12/8 det vill säga den
dag då
skolan/fritidshemmet tar
över ansvaret för de barn
som ska börja
förskoleklass.

Information om
stadens
förskoleundersökning

Förskoleundersökningen
sker som vanligt under
våren 2020. Urvalet vilka
som får
förskoleundersökningen är
de som är var inskrivna på
förskolan den 15
december.
Preliminärt så kommer
undersökningen äga rum
vecka 6 till och med vecka
13

SETT

Sett 2020 kommer att äga
rum på Kistamässan den

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen
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Skolval
Snart är det dags för många vårdnadshavare att söka
skola för sina barn. Sätt gärna upp affischer, sprid filmer
och använd banners med budskapet "Dags att söka
skola".

Ansökningsperioden för att söka skola är den 15 januari - 15
februari 2020.

Vårdnadshavare för barn födda 2014 får ett brev hemskickat
med information om ansökningsprocessen. Dessutom kommer
digitala stadstavlor på olika platser i Stockholm att sprida text
och bild med uppmaningen "Dags att söka skola". 

>> Mer information

Utbildning i BER
Påminnelse gå gärna in och svara på frågan om du är
intresserad av att gå utbildning i BER

Vi har fått en del förfrågningar om utbildningstillfällen i BER
(Barn- och elevregistret). För att se om det finns tillräckligt med
intresse svara gärna på formuläret på länken nedan. Blir det
utbildningstillfällen kommer det information och
anmälningsformulär i kommande Nyhetsbrev.

Intresselänk

Ansök i tid om uppskjuten
skolplikt
Denna information riktar sig till dig som är rektor i förskolan.
Informationen är inte tänkt att delas ut till vårdnadshavare till
barn i förskolan däremot är det viktigt att personal som arbetar i
förskola känner till den, i de fall det kan bli aktuellt med en
ansökan om uppskjuten skolplikt för ett barn.

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
det finns särskilda skäl kan uppskjuten skolplikt beviljas. Det är
viktigt att ansökan om uppskjuten skolplikt kommer in till
utbildningsförvaltningen i god tid innan perioden för att söka
skola startar. Senast den 15 januari bör vårdnadshavare ha
ansökt. 
Om ni har frågor om uppskjuten skolplikt kan ni kontakta oss på
skolplikt@edu.stockholm.se 

Ansökningsblanketten och mer information om vad särskilda skäl
är hittar ni här: 

>> Hemsida

Bidrag till förskolor med hög
hyra
Bidrag utgår med 80 procent av den del av hyreskostnaden som

21-23 april. Sett står för
Scandinavian Educational
Technology Transformation
och vänder sig till
förskollärare, lärare,
skolledare och
beslutsfattare inom skola
och utbildning. 

I år kommer inte
utbildningsförvaltningen att
visa upp stadens förskole-
och skolverksamhet i någon
egen monter. Stadens
medarbetare är även i
fortsättningen välkomna att
besöka Sett i samma
utsträckning som tidigare
år.

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

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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ligger i intervallet 1 769–2 500 kr/kvm och år och med 40
procent av hyreskostnaden över 2 500 kr/kvm och år. 

För att ge rätt incitament och styrning mot mer effektiva
lokallösningar justeras delar av bidraget från och med 2020. För
hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår bidrag motsvarande
2/3 av 40 procent av hyreskostnaden. 

Inriktningen för 2021 är att bidrag ska utgå motsvarande 1/3 av
40 procent av hyreskostnaden och för år 2022 upphör bidraget
för hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år. 

Bidrag utgår för högst 10 kvm per inskrivet Stockholmsbarn och
bidraget gäller både egen regi och fristående förskolor. 

Den lägre kostnaden i intervallet om 1 769 kr/kvm och år
justeras från 2020 med den årliga förändringen av
konsumentprisindex med oktober 2019 som basmånad.

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 stockholm.se/ef 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 du har synpunkter eller
förslag till nyhetsbrevet så
mejla till: 

Nyhetsbrev

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/25716004/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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