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1. Branschråd förskola – lägesrapport
Inledningsvis presenteras kortfattat kring branschrådets nuvarande uppdrag.
Nämns att de som vill veta mer om branschrådsarbetet är välkomna att ta kontakt
med Isabella och Anders.
Gruppdiskussion genomförs kring förväntningar och vad som är viktigt inom den
regionala fackliga dialogen.
Informeras om ESF-projektet Kompetensförstärkning i förskola gällande bland
annat nuläget i projektet, den valideringsmodell som arbetats fram inom projektet
och läget gällande utbildningsstarterna. Nämns att det finns utrymme för fler
deltagare från kommunerna.
Dialog kring barnskötarrollen och huruvida den behöver förtydligas ytterligare.
Konstateras att branschrådets arbete kring barnskötarrollen är tillräckligt tydlig
och att kommunerna fortsättningsvis hanterar frågan lokalt.
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Nämns avslutningsvis att ett par frågeställningar kring införandet av
förskoleassistent och behovet av erfarenhetsutbyte kring införandet skickas ut till
Förskolenätverkets representanter.
Bilderna bifogas anteckningarna.
2. Redovisning av förslag till revideringar av Samverkansavtal för förskola
och pedagogisk omsorg
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca 10 år.
Avtalet har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer
fördjupad översyn nu genomförs. Utbildningschefsnätverket fattade i oktober
beslut om att en översyn ska göras och gav samtidigt Förskolenätverket i uppdrag
att genomföra den. Förskolenätverket har i sin tur gett Barnomsorgsgruppen detta
uppdrag. En arbetsgrupp från Barnomsorgsgruppen har genomfört
genomlysningen och tagit fram förslag till ändringar vilka har bearbetats av
Barnomsorgsgruppen som ställer sig bakom förslagen.
Vid Utbildningschefsnätverkets möte den 5 februari informerades om
översynsarbetet. I samband med detta lyftes fråga gällande huruvida omsorg vid
obekväm arbetstid innefattas i avtalet. Denna fråga har stämts av i
Barnomsorgsgruppen och förslag som tydliggör att denna omsorgsform inte
omfattas i avtalet har tagits fram.
Förslag till ändringar i nuvarande avtal har skickats ut till Förskolenätverket och
presenterades vid dagens möte. Det informerades specifikt om förslaget till tillägg
gällande att omsorg på obekväm arbetstid inte ska omfattas i avtalet. Detta ansåg
Förskolenätverket vara bra då förutsättningarna för denna verksamhet ser så olika
ut i kommunerna. Det informerades även specifikt om att fråga gällande skrivning
kring retroaktiv ersättning då fakturering av interkommunal ersättning har
försenats har lyfts i Barnomsorgsgruppen under arbetet med översynen av avtalet.
Efter avstämning med Skolekonomnätverket kring lämplig hantering har
skrivning kring detta skrivits in i tillämpningsanvisningarna för praktisk hantering
av samverkansavtalet. Tillämpningsanvisningarna revideras av
Barnomsorgsgruppen och tydliggör kommunernas samverkan kring den
administrativa hanteringen av de barn som är placerade i förskola eller pedagogisk
omsorg i annan GR-kommun än där de är folkbokförda.
Frågan om juridisk genomlysning av förslagen till ändringar berördes och det
bestämdes att Göteborgs stads Förskoleförvaltning gör en sådan genomlysning.
Förskolenätverket lyfte inga synpunkter på förslagen till ändringar och framförde
att det var bra förslag till ändringar. Förskolenätverket ställde sig därmed bakom
förslagen till ändringar. När den juridiska genomlysningen är gjord går förslaget
till ändrat samverkansavtal till Utbildningschefsnätverket, Utbildningsgruppen,
Förbundstyrelsen och vidare ut i kommunerna för beslut. Nytt samverkansavtal
börjar gälla den 1 januari 2022.
Bilderna bifogas anteckningarna.
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3. Öppna Jämförelser Förskola
Presenterades resultatet från Öppna Jämförelse Förskola 2020. Berörs bland annat
kompetensförsörjning i förskolan, statistik kring personaltäthet, förskollärartäthet
och andel förskollärare i förhållande till kommunernas socioekonomiska struktur.
Visas hur kommunrapporterna ser ut. Rapporterna kan användas i kommunernas
systematiska kvalitetsarbete. Via SKRs webb finns möjlighet att ta del av sin
kommuns resultatrapport: Länk till Öppna Jämförelser Förskola
Kommunrapporterna kan även laddas ner direkt via Statisticon:
https://studios.statisticon.se/oj/forskola
Nämns att varje kommun har fått ut resultatet på enhetsnivå till specifik
kontaktperson. Kontakt kan tas med Jonas Finnman för information om sin
kommuns kontaktperson.
Nämndes att fristående förskolor inte finns med i materialet i denna Öppna
Jämförelser-rapport.
Visas Kolada som verktyg för statistik och uppgifter kring bland annat förskola. I
Kolada finns resultatet från Öppna Jämförelser Förskola inlagt.
https://www.kolada.se/
Nämns att Öppna Jämförelser Förskola är ett första steg i ett fortsatt
utvecklingsarbete som SKR vill genomföra tillsammans med kommunerna. SKR
lyfter att de gärna tar emot inspel kring hur Öppna Jämförelser Förskola kan
vidareutvecklas, om statistiken är till nytta mm.
Bilderna bifogas anteckningarna.
4. Återkoppling från möte i SKRs Förskolenätverk
Annika Hellström informerar från det förra nätverksmötet. Nämns bland annat
att SKRs uppdrag kring barns hälsa hade presenterats. Konstateras att detta arbete
är intressant att följa i Förskolenätverket. Informerades även om utredningen
”Förskola för alla barn -för bättre språkutveckling i svenskaSOU 2020:67” vilken
har skickats ut på remiss.
Bilderna bifogas anteckningarna.
5. Psykologutredningar inom barnneuropsykiatri
Paula Erlandsson aktualiserade följande frågeställning:
”Hur hantera ansökningar för barn i förskolan som kommer att tillhöra särskolan
vid skolstart. Inskrivning kräver utredning som är färsk och idag bollas detta
mellan BNK, Habilitering, skolhälsovård och BVC.”
Kontakta Paula om man har tips och förslag på hur denna fråga kan hanteras.
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6. Ny representant till arbetsutskottet
Solveig Knutsson (Lerum) väljs till ny representant i Förskolenätverkets
arbetsutskott efter Staffan Lekenstam (Göteborg).
Förslag till mötestider hösten 2021
Bestäms att höstens mötestider i Förskolenätverket är
-

24 september kl. 08.30-12.00
3 december kl. 08.30-12.00

Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

