
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet november 2019
Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen. I
det här nyhetsbrevet hittar ni anmälan till flerspråkighet i
förskolan, information om uppskjuten skolplikt, hur du hittar
supportguider i BER och mycket mer.

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
Är du intresserad av att komma på 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
barnet har 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 

Statsbidrag för
språkutveckling 2020

Ansökningarna om
statsbidrag för
språkutveckling för hösten
2019 har beviljats och nu är
det klart att bidraget
fortsätter för hela 2020. Det
borde rimligtvis innebära
att Stockholm får mer
pengar eftersom det då är
för ett helt år. Utifrån det vi
vet idag kommer ansökan
att ske på samma sätt som i
år och behöver göras under
perioden 15/1 – 10/2. Det
är alltså hög tid att börja
planera för ansökan och
språkutvecklande insatser
så återkommer vi med mer
information i kommande
Nyhetsbrev. Länk till
Skolverkets information om
statsbidraget

Supportguider

I de supportguider som
finns kan du se hur olika
funktioner i BER fungerar.
Supportguide är en kort
instruktionsfilm som visar
hur du gör.I de
supportguider som finns
kan du se hur olika
funktioner i BER fungerar.
Supportguide är en kort
instruktionsfilm som visar
hur du gör.
Länk

Vikarieersättning

För att vi ska kunna betala
ut ersättning för
höstterminen gällande
vikarieersättningen så
måste ni fylla i blanketten
”underlag för ersättning”
finns här

Senast den 30/11 skickas
ifylld blankett till:
grupp.vikarieersattning@
edu.stockholm.se

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eUN2K32wHNgof1xsCi1EJtr4Nk8ff6x5DcB9G-mrX3qGjhXmsz6vKDXoP8fk4zdvMo4oq5MTZw205UlYoPd5e846oMa_CpMldIzbPi27FR_PJb-_S4u35zuSBq4Kmdtk-0gCUbQcc4dPdAvQhZFAhQvrRt4jNHf_4SiREXiW1hBl38g10N570XOPu0tObEvUOm0g2fojVvMczdNeSJncIjCfsS3jduDqz-kTEfI0wcYEXHULrMTuhZjNrRRvPG-pYXX8qC1syIbH1eCkQEJWsLSLVGI-Hdt7UZQtA9XPyOH7ObC2QPS2tM5DMglfNMX0mLscGRBK-_FnIJQbXawibjBGCk9V3STa7RxXO1v8L5WqRnJqbQDYn5G0G1EDA9Od-xIeKq9u301zyCUNUgXoKiw/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eAx9dAMO90LJiR_Z4ERG8aWPdmMJnYSJAfD3TS2f0b5n2qjFcD3RkmFv8qyXs-wKVNdEYORTo_ggL1xoKw1Nt7vZeSm005OMcZD8DL2EXZG66bmSh2Umef7Rd0PPF2KmyqVEO0OFHKdW2b285M_LW3XgS0ELfHUOwI7xCcaLLhQnkwqmQ0Z2vmbBCDo48s3GtrhIq7tftvxMSgbcUGrC4eUawh7UEywWnmBQJtA1y2vy13sTBGY65VPshBDEqTDHK/
mailto:%20skolplikt@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eHNKW_b5TwLKp1W_BGH0ofapxVX-JjoRmrPjbXGX4QwvL0um6nFs0knO-KBemJQHfnRRTvaYPcRj3g80gOoHhFwID-iUy1nqBPte2a-OjmK0l1jRXAGZpRnVv6w8oy5XCsuJzdtBNrzmF7EkyUCe1t-Kxh8Tt8EecSGVTrDSzjs_EbNP4axX_L8MvW5p235DGn_szm8S9UT3f7yzc4QY0gRb8PWXiLda4lfRtVOQWjiHcT2GjD7bk4wNPo8zQC6C59bBIwVt1pp6SiTO5Nuwc-KzLwNn8a0qcBY5lrcHLnNTUBOYFQwrJr9o_Fhskgkrx/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eAxnvXyOGJ5bfZVGUe6dDUPXLQJ1wNy-02zhuLUGSXpcnHrF6GGeH5TdWCrMNetV7PyZpslx6fob47vjb-Ort03TjytlftIRYOy9zOT4_C5tZO3F9-qE3exTwQbELFfvD-ciwg4dno7WfGdb_h_dfKP1H1lIE6ytLWk0oYYnruAU8y8YAwvo3PFwzVpnj_JND2CLv-YTb7Dawny-ERBefUZTjwP31RSvzvGVR3n_tj6paM5ASLrwD8Q8Kyup9wZ_o/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1e15myVzR_xium4AxWP1yGuIVMztzseDz2R0qVGm7VzLBcEW0qHit3K3Cn4q_vOUPyO4tB3Dw4PzOzP8LwOV3rcY06xRkIiVulIDF7J95gUOY5VVxz7kotUbZkNFSeZcWGoRmyNikMi3r1Kv6wIdNPa510cxryYI3SDhKdp6X0nGiw0KwXxuTQVUx99pW7QwGipeF-i1kELIGoF1bzlmx8m54Mz2MzHAk5LCa3KRDUO--NDG6P6snFLaYVIF2129WN3Zq5jF8DPGH1WzyEVFxixM3-Od8nEj9y2td6-ov-hFzBSoriMT6BjkYiasL-T6ttbEyLxHz3Dhu05o-LHGl2pLtWe49FksRGsjKpq5pjZ0AZz6Dqm4NUZMb2zR2uVCZ9HfHb6AvN7NWfWUf7OjhjlAwmUl7mHmiH7Ve0ZTllPiA/
mailto:%20grupp.vikarieersattning@stockholm.se


Ansökningsblanketten och mer information hittar ni här: 

>> Hemsida

Uppdaterad information i
egenkontrollen
Nu är egenkontrollen så pass klar och bearbetad att vi kan
stänga årets egenkontroll. 
I samband med att vi stänger egenkontrollen uppdateras också
nyckeltalen efter att vi har hämtat information från Skolverkets
utbildningsregister.
Detta innebär att de nyckeltal som hittills varit preliminära kan
komma att förändras, och har man varit inne och hämtat ut
nyckeltal kan man behöva göra det igen.
På måndag den 25 november räknar vi med att egenkontrollen
ska vara helt stängd och alla nyckeltal uppdaterade. 

Flerspråkighet i
förskolan VT 2020 
2 dagar
Utbildningsförvaltningen erbjuder en
tvådagars fortbildning om arbetet med
flerspråkighet i förskolan. Anmälan
öppnar den 1/12.

Ämnen vi berör: 
Vad säger forskning och läroplan
Modersmål/flerspråkighet 
Interkulturellt förhållningssätt 
Samarbete med hemmet 
Språksamtal 
Språkutvecklande arbetssätt
Litteracitet
Genrer

När och anmälningslänkar:
Kurs 1 onsdag 5/2 samt onsdag 4/3
https://websurvey.textalk.se/start.php?
ID=127565 

Kurs 2 onsdag 11/3 samt onsdag 1/4 
https://websurvey.textalk.se/start.php?
ID=127559 

Kurs 3 fredag 3/4 samt fredag 24/4
https://websurvey.textalk.se/start.php?
ID=127567 

Tid:
Kl. 8:30 – 16:00

Var:
Piperska Muren, Scheelegatan 14

Välkomna!
Marianne Wågström och Karin Wallin

>> Läs mer

Hyreskompensation

Ansökningar som är nya
eller som behövts
kompletterats och nu är
kompletta kommer betalas
ut ersättning för i
december. 
Följ ditt ärende genom att
logga in i BER. Kontrollera
även vilken e-post ni angett
då det är till dessa vi skickar
påminnelse om
komplettering. 
Frågor skickas till:
hyreskompensation@
edu.stockholm.se

Hantera vistelsetid i
BER

Vårdnadshavare kan via sin
e-tjänst ansöka om ändrad
vistelsetid. Den ansökan
behöver ni hantera i BER.
Hur du gör det ser du i
supportguiden nedan:
Supportguide

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

https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eei1n0s0xhsglBfQsaasnIseDFELlOT70x2oQE5T6Zs_9s20cPKS0V2L4FP_Rd5Ek0V41eNxzH5E3Fn75OXaQ-IlZ445VVLPRBpvwXLFeV6BiuKZYrtd7EzPCIIJkeoOMoUfGAAT2S_KbRgPPBCkeOXTpOYAA0jJLy6gzkS_ryR0jp2Is-nylkjK5Y_xuJc4QNkmRuiw-e-lv324EwhcFpPQpxCIxystzgesJlEMuaw1CJFkKif4y82E583aNahNnAyaHBkub0gtc8qbgrjct9g/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1e7gVD5kh5QMDaXCRcWzeFdI93JM5bhfCG2aspZQQKYu7Xb0ykHhk7Rm7mble3Rsl3vQKsjgZPD6G0fA-hd78Y-lylKBNXE6uToDHsT4mPcAWtv9bbKt6LsuF_LJ2Wwqld4A9bFRBgEPajoivYbVQG7vRWlr_41FyNyUtq5fzRDb1241nQxIDOToQLfQ7qMuT2HpkVlH-bYqlCH8_WEDyvnyoqXjad2bOG11oiDLlaFi0/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eNwR7hgirI__bUEeQwMlMiBI1cKNaZaPOItMpgxBxP2bMRRGK-KM6Eg5bJySxE6Lmx0ZsTNzRiQYjGeL2mVDM1W4-734Yx9iBHCRzv_cL-NNUdg9nlfg_I4HpEupZZs8sxo-3IomvamaVI-DJ1puDWx1G2DyCK1n5O8fTinCTHlIsbNr8hDX9cxp1k7c_nPDcOAAtsE-JL9C_euZ2R6fMZnaX1vDpYSwvzmA02Gh4b8Q/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1e3d4y_b9U_ohCwLRl_jCERBDfEjagAr2EGYRi-2M-BBSB3vLbHbzpHUp11JUe-f18YZDCsTF_s2F0QtXWc6NOuY11CSotxX3J7dgQAccrtkPm_37bIok50IYxOY71rj6MRMPR4b5XOZYLjE1B66aDq2WAsLJDaLoGaOh4wTIJOKrhCI28CjJNLGgi0Oy-HNGghbDmdf4IBmU41f0Qx8hH2R-7UJq_QEjY8w48mZRS-5Y/
https://www.anpdm.com/public/newsletter-preview.aspx?sqid=25527381&id=4340514575464A5D44704640514A71#
mailto:%20hyreskompensation@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1evkEsbHQFDffQIwwsUpeTC_kz00sefJCyjEB9rx0I3nip03QA9odGCwjfF3OvIRKAr-u84INCpaOmnkdO53Wclxoos3Tt8JnSK4GL7SvvZxrM_fld0oI_Sqbxph86tb1C6eRh4Oj5FwWWmNz0pLwMrVklN3mZxwAM2nmOoyhqqfxYZV2MyjiYEpK2rz4IlcfJkJ4KY7NIF3Qc3UBwOZTMDZYQb6wk0zWWJUWhoekL5-w/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eQrD7eqlJW6JVBEkRcBRYxA5igIQ7ozdck-5fCD8QVg_eQArZn958c6mrqXSiuyyfBP49H1cAdEk0Im87hX-yFmo4PxVUYkI8qzHc7cBo3brc-AXqQysdzZk0OYz2X-sfYMKfNYsqNKzrOy4rbIZUIHoaFe_SgYydBaLVaxlz7f3MOQ5mCt8xZg_KUyL29yz2oQurP901QcPUpJuzAHwVSl4pPvD3PaZf51KKUoOdFI1SNA-UI4Woxpb5GehemXspKRsJKOK2LsKwnEgCxrJX4Q/


Finlands
självständighetsdag
den 6 december
Finlands självständighetsdag den 6
december handlar om att hedra minnet av
dem som miste livet i kampen för
självständighet, både i det första och i det
andra världskriget. Familjemedlemmar och
vänner samlas ofta för att avnjuta middag
tillsammans. Att följa med den direkta tv-
sändningen från presidentens
självständighetsmottagning och kritiskt
granska gästernas dräkter och beteende är
en mycket älskad tradition i dessa dagar. En
del människor deltar också i ett fackeltåg
eller besöker soldatgravarna på
kyrkogårdarna. Två blåvita ljus brukar
placeras på fönsterbräderna.

Skapande skola i förskolan
Skapande skola är ett statligt bidrag som förskolans
huvudman kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska
komplettera det arbete med kultur som förskolan redan
gör.

Skapande skola-projekt ska innehålla konstnärligt skapande
tillsammans med kulturaktörer verksamma inom konstområdena
och uppfylla bidragets krav på professionalitet. 

Fokus inom Skapande skola-projekt ska vara på de estetiska
processerna och öka barnens möjlighet till att möta konstnärliga
uttryck : 
https://www.kulturradet.se/nyheter/2019/forskolan-prioriteras-i-
skapande-skola/ 

Läs mer om bidraget och hur du hittar kulturaktörer i Stockholm:
http://pedagogblogg.stockholm.se/kulan/2019/02/04/skapande-
skola/

>> Kort checklista inför Skapande skola

Frågor till
förskoleavdelningen

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 har synpunkter eller
förslag till nyhetsbrevet så
mejla till: 

Nyhetsbrev

https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eRy6dnQW2ZxU6hF-83FTvmhN5aw2k550Dg3zeDsGeYi46CGAZ1tn80aOtBm-Yy_SYTW9fdsjgjU1aIy04FRlxWENpSCHzxyKtZPahOgH_GdO8dJRRYEK4FvoE1aV2j_NV2tFfovb5b68ncb0iieWXcZn0lgKlbPVYjEY3-gQV19YHVnpuauU55F_R7PcC98Z0qEVuxZAVFrAdIIq1VolaT4s2vFLJ5qgUgx9OgtVQfiVe3VCWR1PkTrVqVhz5fPSJjOtz5FY7u4EgeHAoKzR7KQ/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1eHT3quFN0-rz_rPGEp-YhF6mZUUPQJzLDS-XZ1iUeMEsaDPh2oSTOTUhAEW2OtCGx9sguzz6MzuN-e_Dmb4WZhx6SqxIRs-jA-DJ4TFRwnNHZsJFz3mpGbJFEFHqPSl6cDd2XbuYJZZF1CH2FN8Va_fkUSdbTdq3vo5XLfiAl3MfZNKweZxRt7yyaZrDmKbhA3A9ZlTqzc9cXk7818x_KArYzBLfOMd-VRnZTrru9uw91NamZNrKstJOvwcHIPoCJ0VjYQz3rD3qrzDNx5QT_aw/
https://one-lnk.com/x1ejKsLWUMHDYCnZGZp5t5NChNX23yqnhwJX_m8wVn_ir5toxLf4QDyupKqKzpDmRgXM_e7VasyBX8LzgC-HHpSzg/x1esBwjXaAdl2lERxjPFuXTR9Q2js5wJ-I5MRPsmRi28PU7hUhguf2Hb-bK2rFKUKbD0v3AKPplz9rtTyVB_FH9fGlxp0En0PKdO-sJNHRFVzEEsQ-aBbupQUTjvzLr-HSZxPxj8IggiSlLqoiz_kFURWeJuvWAM-JHs1zWl3CIMwS8O4cd0AkqQwMJ_HmKX_9Gvg9sCSH5J97Is4M0-4-x9H1gaFt_PjdiDgdLBxX1BLvxNc8sLQl8TogqT83GyXL-/
mailto:%20nyhetsbrevforskola@edu.stockholm.se


Vi får många frågor om instruktioner för
Barn och elevregistret (BER), var man hittar
blanketter osv. Du hittar mycket av den
informationen på www.stockholm.se/ef. 

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

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/25527381/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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