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Anteckningar från Förskolenätverkets möte
den 29 april 2022
Närvarande
Maria Andersson, Kungsbacka, ordförande
Ulla-Stina Millton, Ale
Pia Croona, Alingsås
Katrin Busck, Göteborg
Annika Hellström, Kungsbacka
Monica Carhult Karlsson, Kungälv
Solveig Knutsson, Lerum
Anna Brügge Josefsson, Mölndal
Mette Myrin, Mölndal
Anna Ligården, Partille
Jenny Lundström, Tjörn
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen, Sekreterare
Isabella Enbågen, Anders Pettersson, GR, punkt 2
Anders Hemborg, GR, punkt 3
Ebba Hildén, Karlstads universitet, punkt 5

Förhinder att delta
Ester Ivarsbo, Lilla Edet
Annelie Schön, Stenungsund
Paula Erlandsson, Öckerö
Kerstin Carlsson, Härryda

1. Mötet inleds och kort presentation av deltagarna
2. Aktuellt inom Branschråd Förskola
- Fortsättning för det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Presenteras en bakgrund och återblick på branschrådets verksamhet och ett urval av
de konkreta resultat som uppnåtts sedan start. Genomförs Mentimeter kring hur
branschrådsarbetet har påverkat arbetet med kompetensförsörjningen i kommunerna.
Beskrivs aspekter kopplat till översyn av Branschråd förskola inför kommande
uppdrag.
Förskolenätverkets input kring branschrådets arbete framöver efterfrågas genom
frågeställningen; Vilken roll skulle du vilja att Förskolenäverket hade i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet? Dialog sker i grupper kring frågeställningen utifrån
perspektiven Behålla, Förbättra, Lägga till och Sluta med. Nämns aspekter såsom
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.
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3. Resultatet på enkäten till vårdnadshavare inom förskola och
pedagogisk omsorg 2022
Inleds med en presentation av bland annat bakgrund och historik kring enkäten samt
syfte, utgångspunkten i läroplanen och den metod som används. Presenteras en
sammanfattning av resultatet på regionövergripande nivå från den senaste enkäten till
vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg.
I sammanhanget nämns att SKR förbereder för genomförande av nästa Öppna
Jämförelser Förskola. Nämns att det är av vikt att kommunerna informeras när media
kontaktat GR gällande kommunernas enkätresultat samt att information om resultatet
på kommunnivå förmedlas till media av kommunerna. Nämns att en utvärdering
kommer skickas ut till nätverket om enkäten.
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.

4. Aktuellt från SKRs Förskolenätverk
Annika Hellström ger en återkoppling från senaste mötet i SKRs Förskolenätverk
utifrån nedan två ingångar.
- Utredningen om statligt huvudmannaskap och dess ev. konsekvenser för förskolan
o Berörs utredningens tilläggsdirektiv gällande att analysera hur statens
ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett
förstatligande
o Specifika aspekter och konsekvenser för förskolan av ett förstatligande och
synpunkter från kommunerna kopplat till detta
-

Skolverkets delredovisning om förskolan angående Covid-19-pandemins
påverkan på skolväsendet
o Berörs bland annat utmaningar, huvudmannens stöd och pandemins
påverkan på förskolan mer specifikt

5. Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan
Besök av Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.
Presenteras Ebbas avhandling i ett ledningsfokus utifrån rektors och ledares ledarskap.
Berörs bland annat avhandlingens fokus på aspekter såsom kollegialt lärande,
förskolifiering, rektorers hantering av undervisning som begrepp och uppdrag och
strategier/ledarhandlingar i utvecklingsprocesser. Därefter sker gruppvisa dialoger
utifrån diskussionsfrågor kring arbetslag, förskollärare, rektor, huvudman kopplat till
bland annat ledarhandlingar och förekomst av kontroversiella frågor i deltagarnas
verksamheter. Länk till Ebbas avhandling finns här
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet genom att önska alla en fin
sommar.

