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Pia Croona, Alingsås
Katrin Busck, Göteborg
Annika Hellström, Kungsbacka
Solveig Knutsson, Lerum
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Anna Ligården, Partille
Annelie Schön, Stenungsund
Paula Erlandsson, Öckerö
Isabella Enbågen, Anders Pettersson, Göteborgsregionen, punkt 2
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen, Sekreterare
Sofia Knüppel, Göteborgsregionen

Förhinder att delta
Kerstin Carlsson, Härryda
Monica Carhult Karlsson, Kungälv
Jenny Lundström, Tjörn

1. Mötet inleds och kort presentation av deltagare
Mötet inleds med att ordförande hälsar välkomna och att var och en presenterar sig.

2. Aktuellt inom Branschråd Förskola
Inleds med information om Skolverkets senaste lärarprognos vilken publicerades
december 2021. Nämndes bland annat att behovet av behöriga lärare (alla kategorier
och skolformer) minskar från 45.000 till 12.000 vilket framförallt beror på att antalet
barn har minskat med 180.000 barn i den senaste befolkningsprognosen.
Konstateras att det är stora regionala skillnader i hur behovet ser ut.
Därefter sker dialog i grupper kring tankar om branschrådets kommande uppdrag
utifrån processledningens önskan att få ta del av vilka utmaningar och behov som
kommunerna ser att branschrådet tar sig an framöver. Gruppernas input samlas i en
gemensam padlet med fokus på utmaningar och möjligheter gällande förskolans
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Nästa steg är att branschrådet tar
del av nätverkets inspel i samband med kommande branschrådsmöte.
Bilderna som visades samt Skolverkets lärarprognos bifogas anteckningarna.
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3. Stenungsunds arbete med en likvärdig och kompensatorisk förskola
Annelie Schön presenterar Stenungsunds arbete med likvärdig förskola. Presenteras
bland annat vad som varit viktiga faktorer i syfte att arbeta för en mer likvärdig
förskola, kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet, rektors ansvar,
Barnkonventionens innebörd och hur genomförandet ser ut under de kommande fyra
åren. Berörs olika perspektiv koppla till exempelvis arbetsorganisation och
utvecklingsorganisation samt nämns att arbetet bland annat tagit avstamp i det som
visas i Öppna jämförelser Förskola. Nätverket önskar få en återkoppling i höst kring
hur arbetet går.
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.

4. Erfarenhetsutbyte: Systematiskt kvalitetsarbete
Inleds med att Annika Hellström presenterar Skolverkets rapport Systematiskt
kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola. Berörs bland annat hur
Skolverket tog in underlag till rapporten, syftet med rapporten samt ett urval av de
frågeställningar som ställts under undersökningen. Nämns att det finns
kunskapssammanställningar över vilken tillgänglig forskning det finns gällande
kvalitetsarbete idag. Nämns även SKRs input på nationell nivå kopplat till exempelvis
det komplexa med att mäta kvalitet samt vilka framgångsfaktorerna är för att bedriva
ett gott kvalitetsarbete i förskolan.
Därefter sker dialog i grupper utifrån innehållet i rapportens avsnitt för förskolan
kopplat till kvalitetsarbetet i kommunerna.
Inför mötet hade nätverkets representanter ombetts förbereda sig genom att läsa
rapportens fördjupande avsnitt om kvalitetsarbete i förskolan och välja något man
vill fokusera på samt, att till mötet, ta med ett exempel på dialogunderlag som
används i sin kommun eller något annat underlag man vill ha hjälp med att utveckla.
Bilderna som visades samt en av Skolverkets kunskapssammanställningar bifogas
anteckningarna.

5. Aktuellt från SKRs Förskolenätverk
Annika Hellström informerar om vad som berördes vid SKRs Förskolenätverks
senaste möte (december 2021). Då var fokus på systematiskt kvalitetsarbete och
Öppna jämförelser förskola 2022. Nämns de enkäter som kommer skickas ut inom
ramen för nästa Öppna jämförelser samt att resultat och rapport kommer publiceras i
september. Nämns även att SKRs Förskolenätverk har varit delaktigt i att ge input till
enkätutformningen.
Bilderna som visades bifogas anteckningarna.
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6. Datum för Förskolenätverkets möten hösten 2022
Påminns om att nätverkets möten i höst är den 16 september kl. 08.30-12.00 och
25 november kl. 08.30-12.00. Kalenderinbjudningar har skickats ut till dessa möten.

7. Övrig punkt: Belastningsregister inom förskola/skola
Ann-Sofie nämner att GR tagit kontakt med SKR angående fråga från HR-nätverket
inom GR om möjligheten att få undantag från kravet på utdrag ur
belastningsregistret alternativt utvidgning av möjligheten att få förhandsbesked om
förekomst i belastningsregistret. Undantag och/eller möjlighet till utvidgning skulle
gälla redan anställd personal i kommun som tillfälligt utför arbete inom
förskola/skola med anledning av det ansträngda bemanningsläget till följd av covid19. SKR har återkopplat att de inte ser någon möjlighet till varken undantag eller
utvidgning av möjligheten till förhandsbesked. Troligen kommer de dock, utifrån GRkommunernas inspel, ha frågan under bevakning.

Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

