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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:61), inlämnad av
Lotta Edholm (FP) om att ta tillvara på fritidshemmets potential för
lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek, för yttrande
till bland annat Älvsjö stadsdelsnämnd.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden
 får i uppdrag att kartlägga hur stadens fritidshem idag arbetar
med gruppstorlekar och återkommer med förslag på hur staden
kan utforma ett maxtak för fritidshemsgruppernas storlek
 får i uppdrag att ta fram en utvecklad strategi för rekrytering,
kompetensutveckling och stärkta karriärvägar för lärare med
inriktning mot fritidshem och annan fritidshemspersonal
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Vidare föreslås att staden tar initiativ till att fortsätta, bygga ut och
finansiera den vidareutbildning som finns för högskolebehöriga
barnskötare till lärare med inriktning mot fritidshem.
Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna samt har behandlats i förvaltningsgruppen 2015-12-10.
Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:61), inlämnad av
Lotta Edholm (FP) om att ta tillvara på fritidshemmets potential för
lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek, för yttrande
senast 2016-01-11.
Remissen har lämnats för yttrande till Älvsjö, Rinkeby-Kista och
Skärholmens stadsdelsnämnder samt till utbildningsnämnden,
stadsledningskontoret och fackliga organisationer.
Motionen
Nästan 90 procent av eleverna i årskurs F-3 går i något av
Stockholms fritidshem. Verksamheten spelar en viktig roll för
barnen, både när det gäller möjligheten till stöd i skolarbetet och för
att få tillgång till andra meningsfulla och utvecklande aktiviteter
efter skoldagens slut. Det är dags för konkreta reformer för att ta
tillvara fritidshemmets hela potential och öka kvaliteten.
Forskningen är samstämmig i att en fungerande samverkan mellan
skola och fritidshem ger än bättre förutsättningar att stötta elevernas
lärande och utveckling. Det finns dock utmaningar som måste
bemötas om fritidshemmet tydligare ska kunna fylla sin funktion
som plats för utveckling och sitt bildningsuppdrag. Det finns också
utmaningar vad gäller fritidshemspersonalens möjlighet till
kompentensutveckling och karriär, barngruppernas storlek och
fritidshemmens möjligheter att utveckla sin verksamhet.
Maxtaket för barngrupperna i förskolan har inneburit att
gruppstorlekarna i Stockholm har kunnat hållas nere när de ökat i
andra kommuner. Även för fritidshemmet är det möjligt att minska
gruppstorlekarna om detta prioriteras.
Tillgången till vidareutbildning för fritidshemspersonal,
fritidspedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem måste
också förbättras i staden.
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Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden
får i uppdrag att kartlägga hur stadens fritidshem idag
arbetar med gruppstorlekar
 stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden
återkommer med förslag på hur staden kan utforma ett
maxtak för fritidshemsgruppernas storlek
 stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsnämnden
får i uppdrag att ta fram en utvecklad strategi för
rekrytering, kompetensutveckling och stärkta karriärvägar
för lärare med inriktning mot fritidshem och annan
fritidshemspersonal
 staden tar initiativ till att fortsätta, bygga ut och finansiera
den vidareutbildning som finns för högskolebehöriga
barnskötare till lärare med inriktning mot friitidshem.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget i motionen och menar att en
översyn av fritidshemmens gruppstorlekar och organisation är
gynnsam för denna verksamhet. I likhet med förskolans verksamhet
är det bra med en vägledning för gruppernas storlek. Lokalernas
beskaffenhet är dock avgörande för hur barngruppernas storlek bör
fastställas. I detta sammanhang är det också angeläget att påpeka att
personaltätheten är ett mer rättvisande instrument liksom
personalens kompetens.
Förvaltningen vill betona att möjligheten för barnskötare att utbilda
sig till lärare med inriktning mot fritidshem är en angelägen fråga
på samma sätt som möjligheten finns för förskolepersonal att
utbilda sig till förskollärare inom ramen för stadens finansiering.
Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Bilaga
Motionen
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