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1. Branschråd förskola – lägesrapport
Anders Pettersson, Isabella Enbågen och Eva Henricsson presenterar pågående
arbete i branschråd förskola utifrån följande punkter:
Ledarskap för förskollärare, pågående YH-utbildning Campus Mölndal
Det är totalt 37 deltagare från sju kommuner som deltar i utbildningen. Intresse finns
från Campus Mölndal om att ansöka till MYH om att starta ny utbildningsomgång
hösten 2021. Lyfts förhoppningen att förskollärare kan få ett ledarmandat genom
utbildningen. Nämns att det möjligen ska diskuteras vilka målgrupperna är för
utbildningen som stöd för kommunernas val av deltagare som anmäls.
Vidareutbildning av lärare och yrkesverksamma förskollärare utan examen,
inom ramen för VAL, Göteborgs universitet
Eva Henricsson presenterar sig och nämner samverkan med Göteborgs universitet
och Göteborgsregionen. Inom detta samverkansarbete är vidareutbildning av lärare
och yrkesverksamma förskollärare utan examen en del. Redogörs bland annat för att
det just nu är ett läge med få sökande till förskollärarutbildningen genom VAL. Menti
genomförs i syfte att få input kring vad detta kan bero på: ”Faktorer varför man inte
studerar till en examen”.
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Lyfts vikten av att huvudmännen har ett viktigt uppdrag att höja förskolans status i
samhället. Lyfts även vikten av medvetenhet och transparens kring vilken kompetens
som kommunerna vill ha i sina förskolor och att lyfta de personer som har denna
kompetens till att utvecklas i sina yrkesroller.
Projektet Kompetensförstärkning förskola
Informeras om status i projektet. Just nu pågår genomförandefasen (september 2020februari 2022). Nämns att GR har fått starka signaler från ESF om förlängd
projekttid för projektet under 2022. Den första utbildningsomgången startade denna
vecka. Nya avrop planeras gå ut i december respektive januari. Detta innebär att alla
kommuner bör ha kunnat starta en första omgång senast i februari 2021. Aktuellt just
nu är att stötta kommunerna i rekrytering av deltagare till projektet. Menti genomförs
angående: ”Faktorer varför man inte söker till vidareutbildning (inom ESFprojektet)”.
Lyfts att det kan göras mycket på hemmaplan, på deltagarnas arbetsplats, i syfte att
öka möjligheterna för personerna att klara studierna och ge förutsättningar för dem
att delta.
Branschrådets kommande uppdrag
Utbildningschefsnätverket har efter inspel från bl.a. Förskolenätverket, regional
facklig dialog och branschrådet uppdaterat de uppdrag som branschrådet arbetar
vidare med. Branschrådets kommande uppdragen presenteras. De handlar bland
annat om fortsatt arbete med att identifiera tydliga roller, fortbildning av
förskollärare, högskola och YH som resurs samt att utveckla och behålla rektorer.
Nätverket fick dela sina tankar kring vilka delar som upplevs som mest viktiga att
fokusera på framöver.
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.
2. Frågor inom förskolan med anledning av covid 19
Dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor och funderingar med anledning av rådande
situation. Nämns att VGR har publicerat rekommendationer gällande läge då
smittade vårdnadshavare lämnar sina barn på förskolan.
Sammanfattningsvis nämns följande i dialogen.
I samtliga kommuner råder ett tufft läge inom förskolan med ett stort antal
avvägningar och bedömningar som måste göras. En kommun har anställt covidsamordnare, några kommuner har köpt in skyddsutrustning till personalen i
förskolan, en kommun utarbetar kontinuitetsplan m.a.a. eventuellt läge kring hög
personalfrånvaro. Vårdnadshavarna hämtar och lämnar utomhus i hög utsträckning.
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3. Information från SKRs Förskolenätverk
Annika Hellström deltar sedan hösten 2020 i SKRs Förskolenätverk. Annika tar
inspel från nätverket kring covid-19 inför nästa möte i SKRs Förskolenätverk.
Informerar om aktuella punkter och frågor från nätverkets förra möte då bl.a. SPSM
deltog kring teckenspråk i förskolan. Informeras även om punkter vid kommande
möte den 1 december samt kring aktuell information från SKR kring KARTA,
ramavtal för nybyggnation av förskolor och pågående utredning kring
karriärstegsreform i förskola och fritidshem.
Bilderna bifogas anteckningarna.
4. Om praktiknära forskning (ULF) i förskolan
Magdalena Taube, projektledare för ULF vid Göteborgs universitet och Mats
Widigson, Center för skolutveckling Göteborgs stad, ger en bild av bakgrunden till
ULF (Utveckling, Lärande, Forskning), hur arbetet med utlysning av medel för
forskningsprojekt har gått till, beviljade forskningsprojekt 2019 och 2020 samt
presenterar pågående arbete med praktiknära forskning och siktet framåt. För
närvarande pågår fyra forskningsprojekt inom förskolan i regionen. Nämns det
webbinarium som kommer genomföras i februari 2021 samt att slutredovisning ska
göras till regeringen i mars 2022. Tipsas om www.ulfavtal.se där man kan ta del av
forskning som pågår inom förskolan i andra regioner, vad som händer i
Göteborgsregionen på området mm.
Anna Backman, Center för skolutveckling Göteborgs stad, presenterar ett av de
forskningsprojekt som genomförts inom förskola och F-1 inom ULF: Undersökande
läsaktiviteter om naturvetenskap ULAN, vad projektet fokuserar på och hur det
bidrar till evidensbaserad verksamhetsutveckling.
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

