Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

Du är viktig – svara på
enkäten om
Förskolesummit 2019!
Du som deltog i
Förskolesummit 2019 och
som anmälde dig via
anmälningssystemet fick i
tisdags förra veckan (22
oktober) en enkät skickad till
den e-postadress du angav när
du anmälde dig.

För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Enkäten är en del av
utvärderingen av
evenemanget och kommer att

Nyhetsbrevet oktober 2019
Nu kommer ett nytt nyhetsbrev från Utbildningsförvaltningen.
Glädjande nyheter är att det kommer att gå att söka statsbidrag
för bättre språkutveckling i förskolan även nästa år. Ni som inte
har beställt böcker från kulturrådet ser hur ni kan hämta dessa
hos oss. Vi reder också ut vilka som är undantagna från att gå
rektorsutbildning.

utgöra en del av grunden för
ett eventuellt beslut om
Förskolesummit 2021.
Senast fredag 1 november
behöver vi ha ditt svar. Tack
för att du tar dig tid att svara –
dina synpunkter är viktiga för
oss!

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.
Förskolepengen
Vänligen kontrollera att ni

Årets egenkontroll är i mål!

har korrekt e-post angiven i
BER. Om möjligt använd en
e-post som inte är

Den 15 oktober kl 23.59 stängdes årets egenkontroll, som för
första gången genomfördes i BER. Utbildningsförvaltningen
tackar alla huvudmän som har skickat in egenkontrollen och haft
tålamod med det som inte riktigt har fungerat. För det är några
saker som inte har fungerat riktigt som det var tänkt:
-Den 30 september gick det ut totalt 300 000 påminnelser till
alla som fått egenkontrollen. Tanken var att en påminnelse skulle
gå ut till de som inte hade skickat in. Det var många pedagogiska
omsorger och förskolor som fick fulla inkorgar den dagen.
-De huvudmän som svarat att de är med i den gemensamma
köhanteringen var trots detta tvungna att svara på frågan om de
följer köreglerna för förskolor som inte är med i den
gemensamma köhanteringen. Vi kommer därför inte att
sammanställa svaren på följdfrågan om köreglerna.
-Det blev också fel i svaren när det gäller huruvida en huvudman
bedriver fristående förskola utanför Stockholms stad.
Vi ber om ursäkt för dessa fel, som tyvärr hade smugit sig in
trots ordentlig testning av funktionaliteten innan den togs i bruk.
Men felen är rättade nu, och vi hoppas att både ni och vi kan ha
stor nytta av resultatet från egenkontrollen.
När det gäller förskolorna, har vi fått resultatet från Skolverket
när det gäller förskollärare så nu har vissa av nyckeltalen i
egenkontrollen uppdaterats. Har du frågor om detta kan du

personbunden.
Blanketter uppdateras
löpande och senaste version
finns alltid på
www.stockholm.se/ef.
Påminnelse om vår nya epost
resursfordelning.forskolan@
edu.stockholm.se

Vikarieersättning
För att vi ska kunna betala ut
pengarna för vikarieersättning
måste ni fylla i och skicka in
blanketten ”underlag för
ersättning” senas den 30/11.
Blanketten hittar du här och
ska skickas till:
grupp.vikarieersattning@edu.
stockholm.se.

antingen kontakta myndighetsenheten@edu.stockholm.se eller
supporten på 020-83 83 00

Böcker

Undantag från
rektorsutbildning
Från och med den 1 juli 2019 ska den som anställs som
rektor genomgå rektorsutbildning. Vi får en del frågor
kring undantag från detta. Nedan reder vi ut vad som
gäller
• Den som anställts som förskolechef/rektor innan den 1 juli
2019 behöver alltså inte genomgå rektorsutbildningen eftersom
denne redan är anställd. Den som anställdes innan den 1 juli
2019 och byter arbetsgivare kommer att vara tvungen att
genomgå rektorsutbildningen eftersom denne då får ett
anställningsavtal som blir skrivet efter den 1 juli 2019.
• För de som ska gå i pension inom 5 år och byter arbetsgivare
innebär det att de i praktiken blir undantagna kravet på
utbildning eftersom de kommer att pensioneras innan
utbildningen ska vara klar.

Stockholmskällan

Kulturrådet skickade i
början av februari ut
inloggningsuppgifter till alla
förskolor i staden för att ni
skulle kunna beställa
böcker. Ni som inte har
beställt böcker eller inte
redan hämtat böcker kan
hämta det på
Utbildningsförvaltningen,
Hantverkargatan 2F. Det här
gäller både förskolor och
Pedagogisk omsorg. Du kan
vända dig till Christina
Sjöblom christina.sjoblom@
edu.stockholm.se för mer
information och komma
överens om tid för att
hämta böcker, dock senast
den 30/11.

RÄTT E-POSTADRESS TILL
VERKSAMHETEN
Vi ber er kontrollera att ni har

Stockholmskällan publicerar historiskt material från arkiv, museer
och bibliotek i Stockholm och vänder sig till alla medborgare,
stora som små, men i första hand till skolan. Syftet är att bistå
pedagoger med material som kan bidra till att öka elevernas
historiemedvetande.
Stockholmskällan är fullt möjlig att använda i förskolan,
exempelvis som en del i barnens utforskande av sin egen
närmiljö eller i anslutning till ett museibesök.

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

>> Stockholmskällan
>> Stockholmskällan förskola

Statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan
Möjligheten att kunna söka statsbidrag för insatser som syftar till
bättre språkutveckling i förskolan gäller även 2020.

Viktig information till
dig som prenumererar
på nyhetsbrevet
Förskola
Då den nya

Utbildningsförvaltningen kommer att bedöma varje enskild
ansökan och fördela statsbidragen till de som uppfyller kraven
för bidraget.
Vi återkommer när vi har mer information om hur och när
ansökan ska inkomma.
Frågor kan ställas till funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se
>> Läs mer på Skolverket

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
att ge dig som huvudman
nödvändig information om

Frågor till förskoleavdelningen

det som rör den
verksamhet som du
bedriver med godkännande
av staden. Om du inte vill få

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

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
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