
För fristående förskola och pedagogisk omsorg

Nyhetsbrevet september 2019
Nu är vi igång med höstens arbete och i nyhetsbrevet informerar
vi bl.a. om årets egenkontroll, vikarieersättning och statsbidrag för
språkutveckling. 

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

Alla ska ha fått mail att Egenkontrollen nu finns tillgänglig.
Egenkontrollen utföras i BER och ska senast vara inne den 15
oktober. Titta gärna hur egenkontrollen fungerar i supportguiden
Ni kan även titta i manualen för Egenkontrollen som finns här.

Rollen "Fsk Anordnare Ansvarig Sthlm", "Fsk Behörighetsansvarig
Gemensamma kön fristående förskola" och "Fsk
Behörighetsansvarig fristående förskola" har tillgång till
egenkontroll i menyn i BER. 

Du som har rollen i BER att kunna registrera behörigheter har
fått en ny roll att tilldela "Egenkontroll enhet Sthlm". 

Vid felanmälan eller support ta kontakt med supporten tel: 020
83 83 00

Vid frågor om Egenkontrollen skicka ditt mail till:
funktion.egenkontroll@edu.stockholm.se

>>Supportguide Egenkontrollen

Information om
hyreskompensation 2019
På grund av problem med uppdatering av aktuella siffror som
ligger till grund för utbetalningar av hyreskompensation 2019 så
stämmer inte de belopp som framgår/har framgått i Barn- och
elevregistret. 

Behörigheter till BER

Den eller de som har rollen
som behörighetsansvarig är
de som kan tilldela roller till
andra som ska ha tillgång till
BER på förskolan.

Förskolepengen

Har du frågor om
förskolepengen och att inte
barnunderlaget stämmer. Då
ska du kontakta Ersättning
och Skolplikt på:
resursfordelning.forskolan@
edu.stockholm.se

Vikarieersättning

Om du som rektor har
medarbetare som studerar
kan du söka vikarieersättning.
Det gäller den pedagogiska
grundutbildningen för
förskolepersonal och
fördjupning vid
midsommarkransens
gymnasium , barnskötare som
studerar till förskollärare och
Magister-master eller
licentiatexamen för
förskollärare. 
Skicka in nya
överenskommelser och
registreringsintyg till oss
senast 17 oktober. Ni som
redan har skickat in behöver
inte skicka in på nytt. Aktuella
blanketter och mer
information hittar du här

Förskolesummit 2019 –
se det igen!

Förskolesummit 2019 gick
av stapeln den 3-4 juni på
Stockholms universitet. Ca
1100 personer fick under

Ett nyhetsbrev från förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen

https://one-lnk.com/x1etOYNnFmT09TKCf-ErAfsOSIr6Ek9x5WQDniz8g9yR2Cw_he90V_jJEnb48tbFL4yFyvOitc7OHljYFOHcfwkOQ/x1eUN2K32wHNgof1xsCi1EJtr4Nk8ff6x5DcB9G-mrX3qGjhXmsz6vKDXoP8fk4zdvMo4oq5MTZw205UlYoPd5e846oMa_CpMldIzbPi27FR_PJb-_S4u35zuSBq4Kmdtk-0gCUbQcc4dPdAvQhZFAhQvrRt4jNHf_4SiREXiW1hBl38g10N570XOPu0tObEvUOm0g2fojVvMczdNeSJncIjCfsS3jduDqz-kTEfI0wcYEXHULrMTuhZjNrRRvPG-pYXX8qC1syIbH1eCkQEJWsLSLVGI-Hdt7UZQtA9XPyOH7ObC2QPS2tM5DMglfNMX0mLscGRBK-_FnIJQbXawibjBGCk9V3STa7RxXO1v8L5WqRnJqbQDYn5G0G1EDA9Od-xIeKq9u301zyCUNUgXoKiw/
https://one-lnk.com/x1etOYNnFmT09TKCf-ErAfsOSIr6Ek9x5WQDniz8g9yR2Cw_he90V_jJEnb48tbFL4yFyvOitc7OHljYFOHcfwkOQ/x1eWkHH8xTJ4XdFORoAjdU1HboX9ZBS6WlkMNiNDQLxxNPrW9PqSdpaqr7Cu4Jn3pqykv1wiaTVCWb7_eDSDe867s8HevvJNjnzHAxMGTyga_Zj2qDi_KffuzPwgLClvz6KvbQWOTqQH5YCuQGVmFnYaIXC7eSuv5_NJfuPMBasDwVgAhk7NpdzMw7wprEcN3knqXGH-PbSWLW_Q0wXpJhyIKmHPFvw-k6WiDNvjEHCdBk/
https://one-lnk.com/x1etOYNnFmT09TKCf-ErAfsOSIr6Ek9x5WQDniz8g9yR2Cw_he90V_jJEnb48tbFL4yFyvOitc7OHljYFOHcfwkOQ/x1eCVbF-wvR2JHWrqY1HDY3aMN4546j54sjAPMiDkuPgQIE8dkcaD33DlyGFR2mqVGSoix7SwVmL0jprNIewoOrMfbN72Cy98fOcs4FleJRyOH2xuO0fR0oWTqA7RMG0KKH1ZfBU09j_1zSUc2IEFbo6ezf8_LTJzTRYU7xLgScHgjj36LJ_3af2teU1wn-OKWWzL2xJHPhIXyJ6MYQJqZZ17qap2P88gi03hmuNrhc0fVkMBYXfyqxoWPGwRgae6ah0X_DzmPS8SXTUT-UK5QsKRQfF2t2IbGXz1JgTZUsNlZ_EBA7WCXdV8UhTZTT0E9GyOWD2quSX9FeJtyqh9D0TFphoZt50EkB-7cZ8lDzPqRQFwSyJRRMCT7IPela9QPJFElMuV-o0BIVtY8I7QInHRHoynyp6TijzKUu8f4sxIE/
https://one-lnk.com/x1etOYNnFmT09TKCf-ErAfsOSIr6Ek9x5WQDniz8g9yR2Cw_he90V_jJEnb48tbFL4yFyvOitc7OHljYFOHcfwkOQ/x1eWkHH8xTJ4XdFORoAjdU1HboX9ZBS6WlkMNiNDQLxxNPrW9PqSdpaqr7Cu4Jn3pqykv1wiaTVCWb7_eDSDe867s8HevvJNjnzHAxMGTyga_Zj2qDi_KffuzPwgLClvz6KvbQWOTqQH5YCuQGVmFnYaIXC7eSuv5_NJfuPMBasDwVgAhk7NpdzMw7wprEcN3knqXGH-PbSWLW_Q0wXpJhyIKmHPFvw-k6WiDNvjEHCdBk/
mailto:%20resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se
https://one-lnk.com/x1etOYNnFmT09TKCf-ErAfsOSIr6Ek9x5WQDniz8g9yR2Cw_he90V_jJEnb48tbFL4yFyvOitc7OHljYFOHcfwkOQ/x1e15myVzR_xium4AxWP1yGuIVMztzseDz2R0qVGm7VzLBcEW0qHit3K3Cn4q_vOUPyO4tB3Dw4PzOzP8LwOV3rcY06xRkIiVulIDF7J95gUOY5VVxz7kotUbZkNFSeZcWGoRmyNikMi3r1Kv6wIdNPa510cxryYI3SDhKdp6X0nGiw0KwXxuTQVUx99pW7QwGipeF-i1kELIGoF1bzlmx8m54Mz2MzHAk5LCa3KRDUO--NDG6P6snFLaYVIF2129WN3Zq5jF8DPGH1WzyEVFxixM3-Od8nEj9y2td6-ov-hFzBSoriMT6BjkYiasL-T6ttbEyLxHz3Dhu05o-LHGl2pLtWe49FksRGsjKpq5pjZ0AZz6Dqm4NUZMb2zR2uVCZ9HfHb6AvN7NWfWUf7OjhjlAwmUl7mHmiH7Ve0ZTllPiA/


Vi arbetar med att snarast möjligt åtgärda problemet så att
korrekt belopp blir synligt i Barn- och elevregistret och att
hyreskompensationen därefter betalas ut till berörda. 

Utbetalning av hyreskompensation planeras att ske i oktober
2019. 
På stadens webbplats finns information om aktuella belopp för
hyreskompensation 2019. 
Vid frågor kontakta oss via denna funktionsbrevlåda.

>> stockholm.se/ef

Statsbidrag

Det går att söka statsbidrag för insatser som syftar till bättre
språkutveckling i förskolan. Insatserna ska ha genomförts under
perioden 1 juli - 31 december 2019.

Ansökan är preliminär, dvs. vi vet inte hur mycket vi kan bevilja
förrän vi sett omfattningen av inkomna ansökningar. Stockholm
stad har fått drygt 10 miljoner kronor. Utbildningsförvaltningen
kommer att bedöma varje enskild ansökan och fördela
statsbidragen till de som uppfyller kraven för bidrag.

Ni fyller i uppgifter om insatserna och kostnader i länken nedan
senast 25 oktober. Har ni flera olika insatser klickar ni på länken
flera gånger och skickar in.

Det handlar alltså om insatser som ni redan har genomfört
under perioden 1 juli till nu eller redan har planerat att
genomföra fr om nu fram till 31 december 2019.

Frågor kan ställas till funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se

>> Ansökan

>> Läs mer på Skolverket

Sefif
SEFIF är en branschförening för fristående förskolor som har
stöttat huvudmän och rektorer sedan 1992. SEFIF representerar
fristående förskolor i Stockholm Stads referensgrupp och
Branschråd. Vi erbjuder våra medlemmar råd och stöd i alla typer
av frågor. I medlemskapet ingår kostnadsfria kompetenstillfällen
upp till 6 gånger per år. Fördelaktiga avtal med kvalitetssäkrade
leverantörer minskar kostnaderna och underlättar inköpen.
Läs mer om medlemskap och förmåner på http://www.sefif.se
Välkommen!

Sefif

Frågor till förskoleavdelningen

Vi får många frågor om instruktioner för Barn och elevregistret

två dagar lyssna till
föreläsningar av landets
främsta forskare i
förskolefrågor. UR
Samtiden och Medioteket
filmade utvalda
föreläsningar och filmerna
finns nu tillgängliga på:
www.forskolesummit.se

PO/Familjedaghem

Har du som PO (
familjedaghem ) för avsikt
att upphöra med din
verksamhet. Tänk då på att
du kontaktar
Förskoleavdelningen i god
tid innan din verksamhet
ska upphöra.

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
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(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

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

Redaktion: https://www.anpdm.com/pdf/25054838/4340514575464A5D44704640514A71 Förskoleavdelningen 
Ansvarig utgivare: Eva Broström
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