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Anteckningar från Förskolenätverkets möte den  

16 september 2022 
 

Närvarande 

Maria Andersson, Kungsbacka, ordförande 

Ulla-Stina Millton, Ale (deltog på distans) 

Katrin Busck, Göteborg 

Hasby Aguilar Lyrhem, Härryda 

Eva Eriksson, Kungsbacka  

Solveig Knutsson, Lerum 

Maria Berg, Lilla Edet 

Anna Ligården, Partille 

Annelie Schön, Stenungsund  

Jenny Lundström, Tjörn  

Paula Erlandsson, Öckerö 

Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen, Sekreterare  

Ullrika Vildbaek, Kungsbacka 

Isabella Enbågen, Anders Pettersson, GR, punkt 3 
 

Förhinder att delta 

Pia Croona, Alingsås 

Monica Carhult Karlsson, Kungälv  

Anna Brügge Josefsson, Mölndal  

Mette Myrin, Mölndal 

 

1. Mötet inleds och kort presentation av deltagarna           

Mötets deltagare presenterar sig. 

 

2. Projekt Flextid i förskolan – Kungsbacka delar  

Ullrika Vildbaek, HR-generalist, presenterar Kungsbackas arbete med att förbereda 

för införande av flextid i förskolan. Arbetet inleddes hösten 2021 och bygger på 

frivillighet. Avtalet ska ge möjlighet för förskolans personal att använda sig av flextid. 

Inledningsvis startas med en provperiod då flextidsmodellen testas inför införande. 

Syftet är att skapa förutsättningar för personalen att vara mer tid i barngrupp. 

Arbetet har hittills kretsat mycket kring erfarenhetsutbyte, kommunikation via 

arbetsgruppsmöten och APT och att ta in information och underlag i en 

riskbedömning som gjorts kopplat till frågan. Införande av flextidsmodellen hänger 

ihop med kommunens arbete med utvecklande ledarskap och medarbetarskap. 

 

Ställs fråga kring om det förekommer s.k. låst tid för vissa moment eller aktiviteter i 

verksamheten. Lyfts vikten av dialog mellan kollegorna kring användandet av flextid. 

Ställs fråga kring ”fri nyttighet”. Berörs aspekter kopplat till lägen då medarbetare  
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kan ha mycket plus- respektive minustid. Lyfts fråga angående om planerings- och 

bemanningssystemet även innehåller barnens vistelsetid. Ställs fråga om det används  

någon app eller liknande som styr personalens in- och utcheckning samt om det finns 

gräns för plus- respektive minustid.  

 

De som önskar mer information om Kungsbacka kommuns arbete är välkomna att 

kontakta Eva Eriksson, Kungsbackas representant i Förskolenätverket. 

 

Nämns att goda exempel från andra kommuner gärna får delges vid kommande 

nätverksmöten. 

 

Bilderna som visades bifogas anteckningarna. 

 

3. Aktuellt inom Branschråd Förskola           

Omställningssystemet 

Inledningsvis presenteras omställningssystemets ingående delar. Visas film om 

omställningsstudiestödets struktur och innehåll. Berörs viktiga aspekter såsom att 

målgruppen är yrkesverksamma sedan minst åtta år samt att systemet ger rätt till 

heltidsstudier med 80% av lönen.  

 

Genomförs dialog i grupper kring frågeställningar såsom vilka faror eller problem 

respektive möjligheter man ser med systemet, vilken potential man kan se och om det 

finns aspekter man behöver veta mer om.  

 

Nämns att Omställningsfonden just nu håller på att ta fram material och mallar samt 

att det finns möjlighet att få information via handläggare som kan bjudas in till 

verksamheten.  

 

Lyfts att det är flera verksamheter i kommunerna som berörs av frågan och att frågan 

bör lyftas till HR-chefsnätverket inom GR. Ann-Sofie tar frågan vidare inom GR. 

 

Nya Branschråd förskola 

Presenteras resultatet av den översyn som gjorts gällande Branschråd Förskolas 

struktur, uppdrag och innehåll. Berörs de konkreta resultat som branschrådet 

uppnått under perioden sedan start och de utvecklingsområden som identifierats. 

Presenteras det som blir förändringar med det nya branschrådet såsom att alla 

kommuner erbjuds möjlighet att medverka och att det kommer blir mer fokus på 

arbete med omvärldsanalys och påverkan. Nämns att Utbildningschefsnätverket har 

nominerat personer som de önskar ska delta i branschrådet framöver.  

 

Bilderna som visades bifogas anteckningarna.  
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4. Aktuellt från SKRs Förskolenätverk 

Anna Ligården, ny representant för GR och även Partille i SKRs Förskolenätverk, 

återkopplar kring aktuella frågor i nätverket utifrån föregående möte.  

 

Skolverkets pågående arbete med nationella målsättningar, delmål och 

indikatorer 

Skolverket har utarbetat ett kvalitetssystem med skolformsspecifika delmål och 

indikatorer. Frivillighet gäller och ambitionen är att den administrativa bördan inte 

ska öka. Ett analysunderlag kommer utarbetas vilket ska användas vid kommande 

kvalitetsdialoger. Visas fyra av delmålen med tillhörande indikatorer.  

 

Berörs exempelvis att rektors perspektiv och inspel respektive barns delaktighet och 

inflytande inte omfamnas i materialet. Nämns att analysunderlaget kommer 

revideras kontinuerligt och att materialet kommer publiceras på Skolverkets webb 

under september. 

 

Bilderna som visades bifogas anteckningarna. 

 

5. Förslag till datum för Förskolenätverkets möten våren 2023 

Bestäms att Förskolenätverkets möten under våren 2023 genomförs vid följande 

tillfällen:  

- 10 mars kl. 08.30-12.00  

- 5 maj kl. 08.30-12.00 

 

 

Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet. 


