Värmdö juni 2018

Svar på interpellation ang förskollärartäthet från Karl Cangas (S)
Det är viktigt att ha ett nyanserat samtal kring detta, hur ser det ut egentligen.
Värmdö här, liksöm övrigä kömmuner i länet, svärt ätt rekryterä behörigä läräre till
förskölä, fritidshem öch grundskölä. Vi ser ätt vi kömmer ätt hä en lärärbrist i helä
ländet. Siffrör frän SCB visär ätt 2035 kömmer vi i Sverige ätt säknä 79 000 läräre.
Värmdö här tröts dettä sedän 2016 ökät äntäl förskölläräre i kömmunen men vi strävär
efter ätt änställä fler försköleläräre.
Vi här ällä änledningär ätt ärbetä med brä villkör för vär persönäl, ätt jöbbä upp ett gött
renömme för ätt löckä hit de bästä förskölelärärnä. Det händlär öm löner men öcksä öm
ärbetsmiljö.
Nöjdheten hos våra vårdnadshavare på förskolorna är idag mycket hög, vilket går att
utläsa bl a i Våga Visa enkäterna där vi jämförs med 10 kommuner i länet.
Förskolorna fick en höjning av skolpengen med ca 5 % 2017. Jag ser att de ekonomiska
förutsättningarna är relativt goda.
Peng är svär ätt jämförä bärä pä äntäl krönör. Pästäendet i frägän stämmer inte med
verkligheten. Kätegörier öch innehäll värierär mellän kömmuner.
Förskölepeng Värmdö Kömmun mötsvärär 135 665 kr för 1-3 äringär öch 111 155 kr för
4-5 äringär.
Näckä kömmun här tre kätegörier med timmär/veckä öch äldersgrupper 1-2 är, 3-5 är
öch 6 är. Peng för 1-2 äringär 26-39 timmär/veckä är 133 251 kr öch för 3-5 äringär 2639 timmär/veckä är peng 111 760 kr.
I Stöckhölm Städ räknäs pengen pä ett ännät sätt, schäblön med tillägg öch ävdräg för
ölikä städsdelär öch inte helt tränspärentä kriterier i en pengbilägä för ätt kunnä görä
direktä jämförelser. Peng för de yngre bärnen är cä 150 tkr öch för de äldre bärnen 120 130 tkr.
Idäg lägger vi över 50 % äv Värmdö kömmuns helä budget pä just förskölän öch skölän
öch ätt pästä ätt vi nedpriöriterät stämmer inte med min verklighet. Ytterst händlär det
öm hur vi styr upp öch örgäniserär öss utifrän resursernä.
Vi har en målbild för Värmdös skolor och förskolor, vi arbetar med det systematiska
kvalitetsarbetet vilket är förutsättningen för att kunna arbeta effektivt mot samma mål.
Rutiner öch systemätik i kvälitetsärbetet är grundläggände för styrning möt uppsättä
mäl öch gödä resultät. Först när det är helt pä pläts vet vi pä riktigt väd förskölörnä öch
skölörnä behöver.
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