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Med hjälp av tuschpennor, ramsor och rollspel skapar barnen i förskolan
mening, löser konflikter och läser av sin omgivning. Självkänslan byggs
genom lek och barnet kodar och utforskar omvärlden, övar upp empati och
tränas i turordningsregler respekt och demokrati. I förskolan läggs grunden för
framtidens samhälle. Förskolan är ålagd en viktig kompensatorisk uppgift för
att skapa jämlika förutsättningar för alla barn. Forskning visar tydligt att en
förskola med hög kvalitet skapar förutsättningar för barnets lärande i alla led.
För att kunna säkerställa en likvärdig och kompensatorisk förskola är
förskolepersonalens möjlighet till kompetensutveckling och goda arbetsvillkor
avgörande.
Det råder en stor politisk enighet om vikten av kvalitetssäkrade förskolor i
Stockholms stad. Trots det har förskolorna i år fått den lägsta
schablonhöjningen på tio år, den täcker varken löneökningar eller höjda
lokalhyror. Det aviseras redan om anställningsbegränsningar och inköpsstopp
för att klara den snäva budgeten. Vi känner stor oro för att den påfrestningen
kommer ge upphov till både stor personalomsättning och slimmade
förskoleverksamheter. En utveckling som kommer att försvåra möjligheterna
till planeringstid, möten och raster. När kompetent personal slutar eller flyttas
runt tvingas många enheter ta in dyra och outbildade vikarier. Vilket leder till
mer jobb och skapar oro, inte minst för barn med särskilda behov.
Förskolan har allt för länge mötts av effektiviseringar i ena änden och ökade
kvalitetskrav i andra. Vänsterpartiet anser att det är hög tid för omstart. Vi har
hört uppropen från förskolan och det är dags att låta våra höga ambitioner för
förskolan mötas av verklighetsbaserade insatser och tillräckliga resurser. De
åtta åtgärder som Vänsterpartiet nu vill se på plats är nödvändiga för att nå
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löftena om minskade barngrupper, målen i lpfö18 och målet om förbättrad
arbetsmiljö i förskolan.
Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att:
- fasta vikarier anställs eller vikariepooler upprättas lokalt, antingen på
enheten eller på stadsdelsnivå
- en handlingsplan för att stärka kvaliteten upprättas med fokus på att
minska variationen i kvalitet mellan förskolor
- en satsning görs på validering av förskolans personal.
- åtgärder görs och resurser tillförs för att minska barngruppernas
storlek med max 12 barn i grupper 1-3 år och max 16 barn i grupper 45 år
- säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög
kvalitet
- definitionerna för personaltäthet och barngrupperna ses över, så att det
blir enhetligt över hela staden och en likvärdighet kan säkerställs
- en tidsplan för att fasa ut AVA-anställningar upprättas
- andelen personal med specialkompetens inom området barn med
särskilda behov utökas
- genomföra en större kompetensutvecklings insatts om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för förskolans personal.
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