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Anteckningar från Förskolenätverkets möte den 11 september 2020
Närvarande
Maria Andersson, Kungsbacka, ordförande
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Maria Johansson, Alingsås
Staffan Lekenstam, Göteborg
Kerstin Carlsson, Härryda
Annika Hellström, Kungsbacka
Monica Carhult Karlsson, Kungälv
Solveig Knutsson, Lerum
Marit Foss Fredriksson, Lilla Edet
Anna Brügge Josefsson, Mölndal
Anna Ligården, Partille
Annelie Schön, Stenungsund
Jenny Lundström, Tjörn
Paula Erlandsson, Öckerö
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen, Sekreterare
1. Presentation av resultatet på enkäten till vårdnadshavare inom förskola
och pedagogisk omsorg
Jenny Sjöstrand presenterar resultatet från den senaste vårdnadshavarenkäten
avseende exempelvis svarsfrekvens, medelvärde för de olika svarsområdena och
frågor med högst andel positiva respektive negativa svar.
Lyfts att svarsfrekvensen minskat och diskuterades vad det kan bero på.
Konstateras att det är av vikt att följa upp vad den minskade svarsfrekvensen kan
bero på och vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas.
Det behöver skapas en arbetsgrupp som består av två representanter från
Förskolenätverket och två från Kvalitetsnätverket som ges i uppdrag att hantera
frågor som uppkommer inför enkäten, såsom utformning av affisch och att
omhänderta förra årets utvärdering. Då det inte är några större förändringar är det
inte mycket som ska hanteras under året, men kan vara bra om någon fråga
behöver dryftas emellan nätverksmötena. Informeras om att födelsedatum för
grundurvalet brukar bestämmas inför kommande enkät. Beslutas att samma datum
som förra året används, det vill säga vårdnadshavare till barn som fyller två år
senast den 1 oktober 2020 ska gälla även för 2021 års enkät. Det finns, precis som
tidigare år, möjlighet att göra en beställning som omfattar samtliga barn.
Berörs tidplanen för nästa enkät, där leveransen senareläggs något gentemot
tidigare enkät. Leveransen kommer att vara en totalleverans, istället för uppdelad
vid två tillfällen som tidigare år. Nästa viktiga datum är den 25 september, då
kommunerna ska ha mailat Sandra Ström om vem som är kontaktperson för
beställning och samordning i respektive kommun.
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Sammanfattande viktiga datum (fler finns i presentationen):
25 sep Kontaktpersoner (kommun till sandra.strom@goteborgsregionen.se)
23 okt preliminär omfattning av enkät (kommun till GR)
4 nov information om hur beställning görs (Enkätfabriken till kommun)
20 nov beställning (kommun till Enkätfabriken)
7 dec leverans av individdata (kommun till Enkätfabriken)
v 3-7, 2021 Datainsamling
19 mars 2021 Leverans
Bilderna och tidplanen bifogas anteckningarna.
2. Presentation av Barnomsorgsgruppens och Tillsynsgruppens verksamhet
2019-2020
Barnomsorgsgruppens och Tillsynsgruppens ordförande, Jonas Nordlander och
Ingela Ågren, presenterade gruppernas verksamhet den senaste perioden. Inför
mötet hade rapporter över gruppernas verksamhet skickats ut till
Förskolenätverket.
Dialog sker kring de frågor och områden som grupperna fokuserat på den senaste
perioden. Konstateras att det sker ett relevant operativt arbete i grupperna utifrån
deras syfte/uppdrag samt att gruppernas representanter har ett gott utbyte av
varandra kring olika aktuella frågor. Gruppernas verksamhet bidrar på så vis till
vidareutveckling av kommunernas uppdrag inom hantering av dels
barnomsorgsadministrativa frågor, dels tillsyn av fristående förskola och pedagogisk
omsorg.
Bilderna bifogas anteckningarna.
3. Översyn Samverkansavtal för förskola
Samverkansavtalet för förskola syftar till att stärka valfriheten och öppna upp för
en generös tillämpning av skollagens reglering gällande att ta emot ett barn från en
annan kommun i sin förskola. Avtalet har funnits i 10 år och har under perioden
enbart
genomgått mindre revideringar. Förslagsvis görs nu en mer fördjupad översyn av
avtalets innehåll inför avtalets förlängning från 2022.
Förskolenätverket instämmer i att det är lämpligt med en översyn inför kommande
avtalsperiod. Informeras om att Utbildningschefsnätverket (UC) kommer fatta ett
formellt beslut om att ge Förskolenätverket i uppdrag att genomföra en översyn av
samverkansavtalet. Nämns att förslagsvis genomförs översynen av
Barnomsorgsgruppen på uppdrag av Förskolenätverket, vilket nätverket instämmer
i. Redovisning av förslag till revideringar kommer ske vid kommande möte i
Förskolenätverket som då har möjlighet att lämna synpunkter och inspel.
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4. Branschråd förskola – lägesrapport
Anders Pettersson och Isabella Enbågen informerar om arbetet i branschråd
förskola. Inleds med en presentation av branschrådets uppdrag.
Lyfts den utbildning som Campus Mölndal anordnar som YH-utbildning:
Ledarskap för förskollärare. I dagsläget är det 3 anmälda till 25 platser, det behöver
vara 12 personer anmälda för att utbildningen ska genomföras. Lyfts att
utbildningens tidsomfattning gör att flera av de som skulle vilja gå utbildningen inte
kan då utbildningen är upplagd på 10 veckor och under arbetstid. Detta är dock inte
läget i alla kommuner, i vissa är tidsomfattningen och dess upplägg helt OK.
Samtliga representanter upplever dock att innehållet i utbildningen är helt rätt i
förhållande till behovet.
Dialog sker kring status gällande införande av förskoleassistent.
Presenteras projektet Kompetensförstärkning i förskola. Målgrupp för projektet
är anställda barnskötare och förskoleassistenter som saknar utbildning för arbete
med barn. Totalt 500 personer har kommunerna anmält ska ta del av projektets
utbildningsinsatser. Dock krävs nu att detta blir faktiska deltagare som tackar ja till
att vara med i projektet vilket behöver ske så snart som möjligt.
Nämns att en valideringsmodell är framtagen. Projektet har nu godkänts för att gå
in i genomförandefas. Ställs fråga om det finns behov av något mer material, stöd
eller information om projektet. Nämns att bilder som visar projektet vore mycket
bra att få tillgång till.
Det behövs fler valideringshandledare från kommunerna i projektet.
Informationsblad om vad detta innebär bifogas utskicket med anteckningar.
Kontakta gärna Isabella för mer information om vad detta uppdrag innebär. Den
15 september hölls det stormöte med alla kontaktpersoner från respektive kommun
då mer detaljerad information kring projektet, däribland om valideringshandledare,
förmedlades. Lyfts att projektet innebär en unik möjlighet till vidareutbildning av
befintlig personal.
Nämns att det finns information om införande av förskoleassistent på GRs webb.
Erfarenhetsutbyte kring införande av förskoleassistent har pågått sedan ett tag och
kommer genomföras vid ett tillfälle i höst.

•
•
•
•
•

Lyfts olika perspektiv på branschrådets kommande uppdrag. Menti genomförs
angående nedanstående förslag på nya uppdrag utifrån potential, svårighetsgrad och
behov.
Utveckla förutsättningar för att stärka förskollärarnas uppdrag
Attrahera och utveckla rektorer
Arbeta för flexiblare förskollärarutbildning
Etablera gemensamt ramverk för ytterligare befattningar (specialistbarnskötare och
förste förskollärare)
Attrahera nya målgrupper
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Dialog sker kring behov av att inom branschrådet omfamna området attrahera och
utveckla rektorer samt kring frågeställningen: Möjligheter för yrkesverksamma att studera
till förskollärare inför kommande möte med Göteborgs universitet m.a.a. av VAL och
nya utbildningsupplägg. Maila gärna in inspel till Isabella och Anders.
Bilderna bifogas anteckningarna.
5. Minoritetsspråk inom förskolan
Dialog sker utifrån den sammanställning av kommunernas nuvarande arbete inom
minoritetsspråk som gjorts inför mötet.
Laget runt: Viktig fråga för många kommuner men olika hur aktuell frågan är och
hur stor kunskap man har i verksamheterna. Även om man inte har barn som
omfamnas i målgruppen så behöver alla kommuner arbeta med frågan. Många
kommuner arbetar interkulturellt där minoritetsspråk omfamnas. Konstateras att
frågan är bred och omfamnar såväl värdegrund som förhållningssätt, historik,
lagstiftning, kulturskillnader etc. Det uttrycks behov av att samverka i någon form.
Bestäms att fråga ställs till GR om att ta fram förslag på utbildning/aktivitet samt
uppstart av nätverkande i frågan med målgrupp rektorer och medarbetare.
Angående nätverkande så handlar det inte om att starta ett nytt nätverk med
kommunrepresentanter som samordnas av GR, utan om att anordna en första
ingång till nätverkande som sedan drivs vidare av kommunerna. Göteborg har
information om personer som kan engageras som föreläsare. Ann-Sofie tar med sig
frågan och återkopplar till nätverket.
6. Information från SKRs Förskolenätverk
Annika Hellström informerar om punkterna vid kommande möte. De som vill
skicka med något inför mötet är välkomna att maila in inspel till Annika.
7. Förslag till datum våren 2021
Bestäms att vårens möten genomförs:
• 12 februari kl. 08.30-11.30
• 23 april kl. 08.30-11.30
8. Övrigt
Lyfts fråga om att ställa fråga till GR om att, i samverkan med Förskolenätverket,
anordna Rektorskonferens för förskolans rektorer. Ann-Sofie tar med sig frågan
och återkopplar till nätverket.
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

