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Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Tillfällig ändring av grund för rätt till placering
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Barn inom förskola som går i allmän förskola för barn tre till fem år,
barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka
under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.
2. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får
förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande
riktlinjerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Ulrika Månsson
Skolchef förskola

Beskrivning av ärendet
Det är en extraordinär situation landet befinner sig i, med anledning av den
pågående Coronapandemin. Förskolorna i Tyresö har hög arbetsbelastning
p.g.a. av sjukfrånvaro bland personal i samband med pandemin. Dels med
anledning av sjukdomsfall i personalgruppen och dels med anledning av de
stränga riktlinjer som råder i samhället kring när man ska vara hemma om man
har symptom. Detta ger en hög arbetsbelastning för de pedagogerna som är på
plats i förskolan.
Förslaget till beslut grundar sig i en vilja att förskolornas pedagoger ska orka
med sitt arbete under rådande situation med många frånvarande i
personalgruppen och samtidigt upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.
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Förvaltningen föreslår därför en temporär lösning att barn som går i allmän
förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds,
under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021, 15 timmar per vecka.
Rektor beslutar om hur tiden är förlagd. I gällande riktlinje anges att barn till
föräldralediga och barn som går i allmän förskola erbjuds 24 timmar per vecka
och barn till arbetslösa 30 timmar per vecka.
Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får
förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande
riktlinjerna.
Detta beslut ersätter punkt 5.2-5.4 i riktlinjen förskola, pedagogisk omsorg och
omsorg på obekväm arbetstid under period 15 december 2020 t.o.m. 31 mars
2021.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ur ett barnrättsperspektiv kan det vara till nackdel för vissa barn att inte få gå
24-30 timmar per vecka, exempelvis att rutiner bryts, inte få ta del av
utbildningen och möjligheten att träffa sina vänner. För andra barn kan det
vara positivt att få stanna i hemmet under en större del av dagen. Oaktat
barnens olika behov av tillgång till förskola bedömer förvaltningen att detta
beslut behöver tas. Ur ett samhällsviktigt perspektiv är det viktigt att kunna
erbjuda förskola och att ge avlastning vid kommunens förskolor under en
period säkerställer det. Barn får sin lagliga rätt till 15 timmer per vecka.
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