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1. Information och dialog om fortsatt arbete gällande Branschråd Förskola
Anders Pettersson och Isabella Enbågen inledde med att kort presentera bakgrund till
branschrådets arbete samt dess uppdrag. Följande punkter berördes:
Behovsanalys gällande kompetens i förskolan
Det finns behov av att kartlägga vilken kompetens som krävs i förskolan i syfte att
underlätta utbildningsanordnarnas arbete med att utforma ansökningar om att starta
utbildningar riktade till förskolans nuvarande eller kommande yrkeskategorier. Det kan
handla om YH-utbildningar eller andra utbildningar där det är värdefullt med ett
underlag som visar vilken kompetens som krävs. Just nu pågår intervjuer av
kommunrepresentanter i syfte att få underlag för behovsanalysen. I syfte att få in
underlag från Förskolenätverket genomfördes en övning i nätverket utifrån sex olika
frågor. Det bestäms att en enkät skickas till Förskolenätverket vars representanter i sin
tur vidarebefordrar till sina rektorer om de bedömer att rektorerna bör svara. De som
inte skickar vidare meddelar detta till processledningen.
YH-utbildningar
Information ges kring beviljade ansökningar om att starta YH-utbildningar inom
skola/fritidshem/barnomsorg.
Förskoleassistent
Informeras om läget gällande införandet i kommunerna. Nämns att nästa träff med
erfarenhetsutbyte kring införandet av förskoleassistent äger rum på GR den 5 mars kl.
15.00-16.30. Inbjudan skickas ut till Förskolenätverket inom kort.
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Vad ska en barnskötare göra?
Nämns att ett yrkesprov för barnskötare är under framtagande i samarbete med SKR
inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag att ta fram och testa yrkesprov. Tanken
är att det ska förenkla validering och skapa närmare band mellan utbildning och
arbetsliv. Utformningen av yrkesprovet är ännu inte klar (deadline i december 2020)
men kommer att tydliggöra vad en barnskötare behöver kunna utefter arbetslivets
behov. Dessutom kan det nya valideringsmaterialet som ska tas fram inom projektet
”Kompetensförstärkning i förskolan” förtydliga vad en barnskötare har för
arbetsuppgifter/behöver kunna.
Kompetensförstärkning i förskolan
ESF-projektet Kompetensförstärkning i förskolan kommer pågå under perioden mars 2020
– mars 2022. Projektet kommer inriktas på utbildning och validering av befintligt
anställda till barnskötare eller förskoleassistent. Projektet kommer omfatta ca 500
medarbetare i 10 kommuner. Samarbete kommer ske med Validering Väst.
Seniorer
Tre identifierade områden där det krävs insatser kopplat till seniora medarbetare är
kunskap bland medarbetare och kompetens och mod hos chefer, organisation och
kultur samt verktyg som ger stöd för arbetet med frågorna. Konstateras att ett
stödmaterial till arbetet med seniorer behöver vara ett stöd till rektorerna, HR behöver
involveras och det behöver vara flexibelt i sin utformning. En övning kring aspekter
kopplat till ett kommande stödmaterial genomförs i nätverket.
Bilderna bifogas anteckningarna.
2. Fråga om att inventera intresset av att ta fram system för placering av
barn i förskola och pedagogisk omsorg
Syftet är att vid dagens möte efterhöra om det finns ett intresse av att utarbeta ett
gemensamt system för administrativ placering av barn i förskola och pedagogisk
omsorg. Om det finns intresse i kommunerna följs frågan upp något mer fördjupat.
Om det därefter kan visas att det finns ett intresse hos kommunerna går frågan till
Utbildningschefsnätverket för beslut om fördjupad förstudie.
Det konstateras att det finns intresse av att ytterligare följa upp frågan i kommunerna.
En enkät kommer därför skickas ut till samtliga kommuner via Förskolenätverket,
intervjuer kommer genomföras med tre kommuner och ett PM sammanställs med
slutsatserna. Bestäms att kommunrepresentanter från Alingsås, Kungsbacka och
Göteborgs intervjuas.
Bilderna bifogas anteckningarna.
3. Dialog kring Kammarrättens dom gällande blöjor i förskolan
Konstateras att kommunerna utgår från SKRs rekommendation i frågan och avvaktar
en eventuell ny prövning.
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

