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Bakgrund
Kvaliteten i förskoleverksamheten mäts och bedöms på flera och olika sätt.
Kommunfullmäktiges (KF) mål för verksamhetsområdet är att
-

Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära
och utvecklas.

För att mäta om målet blir uppfyllt beslutar KF om ett antal indikatorer som
kopplas till årsmål som förvaltningarna ska sträva mot. Ett antal aktiviteter
kopplas därutöver till mål och indikatorer, vilka ska genomföras under en
preciserad tidrymd. Varje förvaltning sätter, i relation till sin egen aktuella
situation och möjlighet, ett årsmål för varje indikator. En av KFs åtta indikatorer är
andel förskollärare av antalet pedagogiskt anställda. För 2012 var KFs mål för
indikatorn andel förskollärare, att varje förvaltning skulle öka andelen jämfört mot
föregående år. Kungsholmens stadsdelsnämnd satte i verksamhetsplanen 2012
indikatormålet 42 procent, utfallet blev 33,0 procent (utfall 2011 34,3 procent).
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Utfallet baseras på en undersökning SCB genomför varje år där bl.a. andelen
pedagogiskt högskoleutbildade i tjänst räknas samman per den 15 oktober. Utfallet
33 procents andel är en ögonblicksbild av hur personalläget ser ut i förskolan just
den dagen. För 2013 har KF ett indikatormål på 42 procent och Kungsholmen har
motsvarande mål på 39 procent.
Mot bakgrund av att avvikelsen mellan målsättning och utfall 2012, för andelen
förskollärare var stor, har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att göra en bred
beskrivning och analys av stadsdelens förskoleverksamhet.

Den kommunala förskolan i en växande stadsdel
Kungsholmen och Essingeöarna har vuxit kraftigt under de senaste åren. Vid
årsskiftet 2012 hade stadsdelsområdet nästan 66 000 invånare (2008 57 300
invånare), vilket innebär en ökning på drygt 16 procent på fem år. Barn i åldern
1-5 år, förskolebarn, har ökat stadigt och antalet nyfödda har de senaste fem åren
under varje år överstigit 1 000 barn. 2011 föddes 1 201 barn och idag finns det
4 284 barn i åldern 1-5 år boende på Kungsholmen. Av dessa går cirka 2 140 barn
i Kungsholmens kommunala förskolor.
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Trots den kraftiga befolkningsökningen har barnomsorgsgarantin klarats av genom
att förskoleverksamheten kraftigt byggts ut. Antalet förskoleplatser har under
perioden 2009-2012 ökat med cirka 625 st. Följande förskolor har tillkommit från
2009 och fram till idag.
Förskola
Väderleken
Valvet
Eden
Hattstugan
Fröjden
Strandstigen
Knoppen
Vängåvan
Hagen
Iskristallen

Gatuadress
Startår Antal barn
Rålambsvägen
2009
17
S:t Göransgatan
2009
60
Pär Lagerkvists gata
2009
70
Smedsuddsvägen
2009
14
Nordenflychtsvägen
2010
75
Kristinebergs strand
2010
15
Fleminggatan
2011
30
Norrskogsvägen
2011
34
Mariedalsvägen
2012
65
Drottningholmsvägen 2012
65

Följande förskolor har byggts ut och utökats:
Eira
(från utb.förvaltningen 2011)

Eden
Serafen
Scheele
S:t Göran
Eden

Kungsholms hplan
Pär Lagerkvists gata
Serafimergränd
Scheelegatan
Welanders väg
Pär Lagerkvists gata
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2010
2010
2010
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2012
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I stadsdelens långtidsplanering var 270 av de ovan 625 platser planerade och
beställda, resterande 355 platser har förvaltningen på kort varsel lyckats identifiera
och etablera. Flera av enheterna har varit små lokaliseringar som i normala fall
inte skulle ha etablerats p.g.a. av såväl ekonomiska som av arbetsmiljöskäl och
inte minst möjligheter att rekrytera förskollärare. Antalet heltidsanställda har
sedan 2009 ökat från 266 till 414 vid utgången av 2012, vilket är en ökning med
drygt 35 procent.
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Vid snabb tillväxt och nya krav behöver även
organisationen utvecklas
Fokus för förvaltningen de senaste åren, har varit att barnomsorgsgarantin ska
hållas i den växande stadsdelen. Organisationen har, frånsett att ett nytt
förskoleområde etablerades i Hornsberg 2009, vuxit organiskt. Nya
förskoleenheter infogades i befintlig organisation. Positivt var, att trots den snabba
tillväxten av såväl antal förskoleplatser som medarbetare, har kvalitén
sammantaget i stadsdelen legat på en hög nivå. Kungsholmen har vid jämförelser
med övriga stadsdelar befunnit sig på bland de främre.
Vid en jämförande kartläggning och analys av förskoleområdena under våren
2011, som då var 12 stycken, kunde dock stora skillnader mellan såväl områdena
som dess ingående förskoleenheterna noteras. Detta tillsammans med att förskolan
blivit en egen skolform och att förskoleplanen reviderats och förskolan därmed har
ett tydligt pedagogiskt uppdrag, bedömde stadsdelens ledning att en översyn av
organisationen var nödvändig.
Ett antal av de jämförelserna i kartläggningen redovisas nedan.

Stor variation avseende storlek på förskoleområden

Antal barn per område oktober 2011
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Bilden ovan visar på mycket stora skillnader i antal barn per förskoleområde. Det minsta
området hade 61 barn medan det största området hade 292 barn.
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• Kartläggningen visade en stor variation gällande storlek på såväl
förskoleområde som enskilda förskolor.
• Förskoleområdenas budgetar varierade stort, från ca 5 mkr / år till 30 mkr /
år. Detta skapade mycket olika förutsättningar att bedriva verksamhet på.
• Lokalerna var och är av skiftande kvalitet och påverkar i sin tur
förutsättningar att skapa god kvalitet i förskolan.
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Antalet barn per förskola varierade från 31 till 85 barn. Medel på Kungsholmen var 53
barn per förskola. Antalet förskolor per område var 1 till 6 förskolor, medel på
Kungsholmen var 4 förskolor per område.
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Antal barn per område och
antal barn per förskola
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Jämförelser med andra stadsdelar, som i likhet med Kungsholmen, haft en omfattande
utbyggnad visade att Kungsholmen hade lägst antal barn per förskoleområde.

Stor variation i ledarskap
Frågeområden:
"Organisation" och "Ledarskap och chefer", 2011
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Bilden visar en stor skillnad mellan förskoleområden i frågeområdet “Ledarskap och chefer” samt
i “Organisation” från medarbetarenkäten 2011. Resultaten varierar mellan 5,6 och 9,0

• Medarbetarenkäten 2011 pekade på en stor spridning rörande olika
ledarskapsdimensioner
• I intervjuer framkom att förskolans områdeschefer inte var en samlande
kraft för Kungsholmens förskolor.
• Brister gällande gränsöverskridande samarbeten framkom.
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• En samlande vision för Kungsholmens förskolor och förskolans
pedagogiska utveckling och inriktning saknades.
• Det fanns en stor variation gällande synen på det pedagogiska uppdraget
mellan förskolecheferna.
• Roller och ansvar gällande områdens chefer och biträdande chefer skiljde
sig åt.

Stor variation i andel förskollärare
Andel förskolelärare
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Stor skillnad mellan förskoleområden i hur stor andel av pedagogerna som är utbildade
förskollärare. På V. Kungsholmen var 60 procent av pedagogerna förskollärare och på
Mälarstråket var 19 procent av pedagogerna förskollärare.

Stor spridning i upplevd kvalitet

Medel föräldrarenkät 2011
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Stor spridning av resultaten av föräldraenkäten mellan olika områden. 89 som högst och
68 som lägst i kvalitet.
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• Föräldraenkäterna visade på mycket stora variationer gällande upplevd
kvalitet i förskolan på Kungsholmen.
• Det fanns en stor variation i förskoleområdenas förmåga att attrahera
och/eller behålla förskollärare. Vissa arbetslag saknade helt anställda
förskollärare.
• Det fanns en stor variation i hur mycket medel som används till
utbildningar (baserat på kursavgifter/anställd).
• Intervjuer pekade på att olika förskolechefer tryckte olika mycket på det
pedagogiska arbetet (jämfört med omsorgsaspekten). Detta indikerade
skillnader i hur det pedagogiska utvecklingsarbetet drevs på förskolorna.
• Intervjuer visade att det pedagogiska samarbetet mellan olika
förskoleområden förekom på egna initiativ och uppkom mellan områden
med samsyn kring de pedagogiska frågorna. Detta indikerade på en vilja
och behov av samarbete i de pedagogiska frågorna men en avsaknad av en
struktur som möjliggjorde ett systematiskt samarbete.
Nedan redovisas några av de slutsatser och rekommendationer som framkom i
organisationsutredningen
• skapa en jämn och hög kvalitet i alla förskoleområden
• vid sidan av PEP (pedagogiska utvecklingsplanen) skapa en samlad kraft
för den pedagogiska utvecklingen.
• höja antalet förskolelärare och skapa bättre förutsättningar för att rekrytera
utbildade förskolelärare.
• alla avdelningar och arbetslag ska ha minst en förskolelärare
• säkerställa att den reviderade läroplanen följs
• skapa kraft i pedagogiska nätverk för att stärka den samlade pedagogiska
utvecklingen.
Tolv förskoleenheter slogs ihop till sex mer geografiskt sammanhållna och
ekonomiskt bärkraftiga förskoleområden. Områdena har en ledningsorganisation
med förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare samt
administratör.
De sex förskolecheferna bildar tillsammans med avdelningschef och biträdande
avdelningschef en ledningsgrupp med uppgift att ge förskolverksamheten en
pedagogisk samsyn.
En vision för Kungsholmens förskolor har arbetats fram. Den är
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-

Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står
i fokus

Fortbildningsinsatser som syftar till att öka den pedagogiska kvaliteten har
påbörjats. Kvalitetsskillnader mellan de olika förskoleområdena är på väg att
jämnas ut.
En viktig utgångspunkt för förvaltningsledningen i det fortsatta arbetet är att
vårdnadshavare kan känna och veta, att de oavsett vilken kommunal förskola de
väljer på Kungsholmen och Essingeöarna, har verksamheten en hög kvalitet.

Medarbetare
Antalet helårsanställda har sedan 2009 ökat från 266 till 414 totalt vid utgången av
2012, en ökning med drygt 35 procent. Av dem är 56 förskollärare och
sammanlagt finns nu 162 helårsanställda förskollärare. Personalomsättningen har
under perioden ökat både bland barnskötare och förskollärare.
Andel förskollärare i tjänst den 15 oktober enl. SCB i oktober
I mitten av oktober varje år genomför SCB en undersökning i varje enskild
förskola där bl.a. andelen pedagogiskt högskoleutbildade räknas samman. Det är
en bild av hur personalläget på förskolan är en specifik dag varje år, räknat i
antalet heltidstjänster. Kungsholmens resultat 2012 var en förskollärarandel på 33
procent. Föregående år var andelen 34 procent.
Andel helårsanställda förskollärare per 31 december
Ser man däremot till antalet anställda och antalet helårsanställda per den 31
december 2012, inom respektive kategori förskollärare och barnskötare, är andelen
förskollärare sex procentenheter högre. Under hösten då SCB:s mätning
genomfördes var 24 av de tillsvidareanställda förskollärarna föräldralediga och 3
studielediga. Dessa 27 förskollärare ersattes med 4 förskollärare och 23
barnskötare vilket sänker andelen förskollärare från 39 procent till 33 procent.
Eftersom det finns underskott på förskollärare och stort utbud av
förskollärartjänster väljer få förskollärare att acceptera tidbegränsade anställningar
som vikariat.
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Antalet pedagoger samt andel av förskollärare respektive barnskötare 2009-2013
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Personalomsättning förskollärare
Personalomsättning bland förskollärare var 22 procent under 2012, knappt sju
procent högre än 2011. Variation mellan förskoleområdena framgår av diagrammet
nedan. Marieberg och Essingeöarna som hade procentuellt den största
omsättningen av förskollärare är de två områden som under 2011 hade den lägsta
andelen förskollärare, vilket också innebär att när förskollärare slutar så ger det ett
stort procentuellt utfall i omsättning.
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Andra undersökningar
Varje år genomförs en brukarundersökning bland vårdnadshavare och en
medarbetarenkät. Under december 2012 genomfördes även en psykosocial
kartläggning genom TQM-mätning bland Kungsholmens anställda.
Brukarundersökning
Brukarundersökningen genomfördes under våren och 77 procent av
vårdnadshavarna inom Kungsholmens kommunala förskolor besvarade årets
enkät. Resultaten samlas i fem index och Kungsholmens resultat låg över
genomsnittet för staden i tre områden (näst högst vad gäller Normer och
värderingar), på snittet i ett område och en enhet under snittet i ett område.
Medarbetarenkät
Medarbetarenkätens resultat redovisas i ett aktivt medskapandeindex, AMI.
Förskolepersonalens AMI 2012 var 81 vilket är två enheter över stadens totala
genomsnitt och i nivå med övriga innerstadsdelars AMI för förskoleverksamheten.
Andelen som svarade på enkäten inom förskolan var högt, 83 procent, vilket
innebär att resultatet kan anses som tillförlitligt.
Psykosocial undersökning - TQM
Förvaltningens program för ledningsutveckling inleddes med en TQM-mätning,
Team Quality Mapping. Mätningen visar medarbetarnas upplevelse och
bedömning av den psykosociala arbetsmiljö. Resultatet av det index som räknats
fram, TQI, låg för förskolepersonalen på 52, vilket är strax under förvaltningens
sammanlagda index, 53. Ett index över 50 räknas i den här typen av
undersökningar som ett bra resultat och indikerar att den psykosociala
arbetsmiljön upplevs bland medarbetarna som generellt god.
Andelen som svarade på undersökningen inom förskolan var högt, vilket innebär
att resultatet kan anses som tillförlitligt. Det fanns bland medarbetarna i förskolan,
liksom inom andra verksamheter, verksamheter som har högt respektive lågt TQI.
Inom alla förskoleenheter följs nu mätningen upp på arbetsplatsträffar.
Medarbetarna engageras i att utveckla arbetsplatserna i en medskapande riktning,
att utveckla sitt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i
arbetslaget liksom att ansvarsfullt engagera sig i det gemensamma arbetet med att
nå verksamhetens mål och resultat.
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Vad har hänt under 2012?
I maj 2012 presenterades för nämnden en handlingsplan som syftade till att öka
andelen förskollärare. Nedan är de aktiviteter som genomförts

Aktvitet

Resultat

Rekryteringsbazar i Kulturhuset

Marknadsföring av
Kungsholmens förskolor
och
förskollärarutbildningen
Genomfört

Marknadsföring via digitala reklampelare i
Västermalmsgallerian, Täby och Nacka
Mentorsutbildning för förskolechef och
förskollärare

Genomfört

Annonsera i lokaltidning om öppet hus

Genomfört

Handledarutbildning av förskollärare för studenter
på VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Åtta förskollärare
deltagit

Öppet hus för marknadsföring av Kungsholmens
kommunala förskolor
Besöka Barn och ungdomsvetenskapliga
institutionen för att marknadsföra Kungsholmens
förskolor

Ett tiotal besökare, en
anställd förskollärare
Genomfört

Besöka lärarutbildningen på Södertörns högskola
för att marknadsföra Kungsholmens förskolor

Genomfört

Förskolechef utser mentor för nyanställd
förskollärare inför ht-12
Upprätta nätverk för mentorer och nyanställda
förskollärare
Utvärdering av vårens rekryteringsaktiviteter

Genomfört
Under uppbyggnad

Nätverksträff för mentorer och VFU-ansvariga

Genomfört i chefsgrupp
och rekryteringsgrupp
Tolv barnskötare i
utbildning för närvarande
Under uppbyggnad

Planera arbetslag med behöriga förskollärare

Genomfört med

Ansökan till förskollärarutbildning för barnskötare
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undantag av en
förskolavdelning som
flyttar till en större
verksamhet under hösten

Våren 2012 bildades en ”rekryteringsgrupp” med uppgift att arbeta fram
aktiviteter som kan öka förskollärartätheten på Kungsholmen. Översyn har skett
bl.a. avseende utformningen av förskollärarannonser. Gruppen består av
avdelningschef, två förskolechefer, två förskollärare samt representant från
Lärarförbundet.
Kungsholmens pedagogiska plattform fungerar som ett uppföljningsverktyg. I maj
2012 deltog förskollärarna i fortsatt utbildning av uppföljningsverktyget i syfte att
säkerställa den pedagogiska kvaliteten. I början av 2013 genomfördes en liknande
utbildning för samtliga barnskötare och nyanställda förskollärare.
Under hösten 2012 påbörjades en fortbildningsinsats för förskolechefer och
biträdande förskolechefer i syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet.
Fortbildningen fortsätter under 2013.
Därutöver deltar förvaltningens samtliga chefer i ett program för ledningsutveckling
som startade under hösten 2012 och fortsätter under innevarande år.
Den pedagogiska samsynen har också stärkts genom en större utbildningsinsats för
både förskollärare och barnskötare. Den bestod i en seminarieserie om fyra tillfällen i
syfte att utveckla pedagogiken och den pedagogiska miljön.

Vad händer under 2013?
I dagsläget studerar 12 barnskötare anställda i Kungsholmens förskolor till
förskollärare. Därutöver finns 24 förskollärarstuderande som genomför sin
verksamhetsförlagda utbildning på förskolor inom Kungsholmens
stadsdelsområde.
Under januari och februari anställdes 10 förskollärare och 11 barnskötare. Under
samma tid slutade 2 förskollärare och 7 barnskötare vilket gör ett netto på 8
förskollärare och 4 barnskötare, motsvarande en andel förskollärare på 66 procent.
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Fortsatta åtgärder









Öppet hus i april
Annonsering i Förskollärartidningen och Metro
Deltagande i rekryteringsbazar på Kulturhuset
Deltagande i rekryteringsdagar på Stockholms universitet, Södertörns
högskola, Mälardalens högskola
Fortsätta uppmuntra barnskötare att söka förskollärarutbildning
Månadsuppföljning av respektive förskoleområdes förskollärarsituation
Regelbunden uppföljning av respektive förskoleområdes
rekryteringsinsatser
Respektive förskoleområde sätter egna delmål för att öka
förskollärartätheten.

Slutsatser
Kvaliteten på förskoleverksamheten mäts och bedöms på flera och olika sätt. En
viktig indikator är att det finns tillräckligt många förskollärare, vilket det inte gör
idag. Andra faktorer i bedömningen är resultaten av brukarundersökningen som
visar att Kungsholmens kommunala förskolor håller en hög kvalitet. En annan är
medarbetarenkäten såväl som psykosociala undersökningar som visar att
förskolepersonalen i hög grad är nöjda med sin arbetssituation.
Kungsholmens stadsdelsområde har vuxit snabbt under de senaste åren. Det har
medfört en kraftig utbyggnad av förskoleverksamheten med cirka 625
förskoleplatser och 160 fler heltidsanställda pedagoger sedan 2009. Trots det har
barnomsorgsgarantin uppfyllts alla år. I dagsläget då det är svårt att rekrytera
förskollärare är det inte ovanligt att en förskola med fyra barngrupper består av 4
förskollärare och 8 barnskötare, vilket ger den andel förskollärare Kungsholmen
låg på i oktober.
De aktiviteter som påbörjats och som hittills genomförts är har i flera fall sikte på
långsiktiga effekter, vilket innebär att de ännu inte gett de resultat förvaltningen
satt upp som målsättning. Flera av åtgärderna som t.ex. det pedagogiska
utvecklingsarbetet, de pedagogiska seminarierna och ledarfortbildningen kan ses
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som investeringar som ger resultat på längre sikt. Hög pedagogisk kompetens
skapar attraktiva arbetsplatser för förskollärare.
Den nya organisationen börjar nu ge effekter. Pedagogiska utvecklingsledare
utbildas i de områden där det tidigare saknats och pedagogiska nätverk har startats.
En gemensam pedagogisk hållning är på väg att formas. Ett önskvärt resultat av
omorganisationen var även att förändra strukturer som inte längre motsvarade de
krav som ställs idag och som inte heller förmådde skapa de erforderliga
pedagogiska resultat som krävs. I det läget omorganisationen genomfördes valde
ett antal medarbetare att söka sig till arbetsplatser utanför Kungsholmen. Den
något högre personalomsättningen bland förskollärarna som uppstått under 2012
kan vara något som i ett längre perspektiv kan få positiva följder.
Under hösten då SCB:s mätning genomfördes var 24 av de tillsvidareanställda
förskollärarna föräldralediga och 3 studielediga. Dessa 27 förskollärare ersattes
med 4 förskollärare och 23 barnskötare vilket sänker andelen förskollärare från
39 procent till 33 procent. Eftersom det finns underskott på förskollärare och stort
utbud av förskollärartjänster väljer få förskollärare att acceptera tidbegränsade
anställningar som vikariat.
I februari 2013 träffade avdelningschef och PA-konsult respektive förskolechef för
en genomgång av resultatet från det gångna halvårets rekryteringar.
Förskolechefernas gemensamma uppfattning var, att det under hösten varit svårt
att rekrytera kvalificerade förskollärare. Däremot såg läget något bättre ut fr.o.m.
årsskiftet. Man ansåg också att tillgången på förskollärare i sig är en viktig
framgångsfaktor, dvs. en förskola med flera förskollärare är lockande för nya
förskollärare. En annan framgångsfaktor är kvalitet i verksamheten. En förskola
med hög pedagogisk verksamhet lockar nya förskollärare.
Förvaltningens uppfattning är att de påbörjade insatserna på sikt ökar den
pedagogiska kvaliteten och därmed attraktiva arbetsplatser. Det tillsammans med
övriga rekryteringsåtgärder verkar för att andelen förskollärare inom
Kungsholmens kommunala förskolor ska öka.
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