Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Statsbidrag för
språkutveckling 2020
Ansökningarna om
statsbidrag för
språkutveckling för hösten
2019 har beviljats och nu är
det klart att bidraget

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet november 2019

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

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.

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

Hoppas ni får användning av informationen i nyhetsbrevet!
Hälsar
Eva Broström, chef förskoleavdelningen

språkutvecklande insatser
så återkommer vi med mer
information i kommande
Nyhetsbrev. Länk till

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

Skolverkets information om
statsbidraget

Supportguider

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

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

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

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

Ansökningsblanketten och mer information hittar ni här:
>> Hemsida
Hyreskompensation
Ansökningar som är nya
eller som behövts

Uppdaterad information i
egenkontrollen

kompletterats och nu är
kompletta kommer betalas

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.

Följ ditt ärende genom att

ut ersättning för i
december.
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

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

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

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

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 epostadress sparad i vårt
prenumerantregister.
E-postadresserna hämtas
från de uppgifter du som
huvudman lägger in i BER.
Syftet med nyhetsbrevet är

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

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
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