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Bakgrund
Stadsdelsnämndens opposition, genom Maria Johansson (L), Joel
Laurén (M), Kristin Jacobsson (C) och Emil Öberg (KD), har
inkommit med en skrivelse om förskolornas villkor och
förutsättningar i stadsdelen. I skrivelsen önskar man svar på ett
antal frågor som redovisas nedan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Förskoleavdelningen. Ärendet är
behandlat i pensionärsrådet 2017-09-18, i funktionshinderrådet
2017-09-14 samt i förvaltningsgruppen 2017-09-14.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Följande frågor önskar oppositionen svar på:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Lindhagensgatan 74
Box 49039
100 28 Stockholm
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se



Bedömer förvaltningen att årets schablonökning möjliggör
en ökad andel förskollärare och minskade storlek på
barngrupperna i förskolan samt motsvarar de krav och mål
som ställs?



Medger årets schablonökning någon satsning på förskolan
eller bedöms pengarna gå till att täcka löne- och
kostnadsökningar?
KF:s ökning av förskoleschablonen i årets budget var 1,4
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procent. I syfte att stärka förskoleverksamheten ökade
stadsdelsnämnden schablonen med ytterligare 2 procent.
Samtidigt har tilldelningen för barn i behov av särskilt stöd
ökat. Det har bland annat inneburit att en ny organisation
med en specialpedagog anställd inom varje förskoleområde
har genomförts.
Den totala schablonökningen var 3,4 procent och årets
löneökningar var cirka 2,25 procent. De återstående 1,15
procenten motsvarar drygt 2,0 mnkr vilket skulle räcka till
att anställda 4 förskollärare (medianlön 34 000).
Jämfört med föregående år ligger andelen förskollärare på
samma nivå. Det är generellt svårt att rekrytera förskollärare
eftersom det är ett bristyrke. Ett sätt är att internt uppmuntra
anställda barnskötare att söka den erfarenhetsbaserade
förskollärarutbildningen. Under våren hade Kungsholmen
15 barnskötare inskrivna på utbildningen. På senare tid har
det även märkts av svårigheter att rekrytera utbildade
barnskötare.
Barngruppernas storlek varierar under året och är alltid som
störst i början av året då det är många som söker
förskoleplats. Samtidigt frigörs det inte några platser på
samma sätt som i augusti då sexåringarna går till skolan.
Anpassningen av barngrupperna utifrån antal pedagoger och
barn är föremål för regelbundna organisationsförändringar.
Den genomsnittliga siffran för barngruppernas storlek var
den 31 augusti 14 barn per grupp. Föregående år var
motsvarande siffra 15,4 barn per grupp.


Bedömer förvaltningen att förskoleverksamheten klarar av
de förändringar som följer med beslutet om rätt till
heltid på förskolan med bibehållen kvalitet, balans i
ekonomin och rimlig arbetsbelastning för personalen eller
anser förvaltningen att extra resurser behövs för detta?
Vid en mätning av andelen deltidsbarn 170630 jämfört med
föregående år vid samma tidpunkt hade andelen deltidsbarn
minskat med fyra procentenheter, från 14 till 10 procent. Det
finns variationer mellan olika förskolor och
förskoleledningarna tillsammans med arbetslagen har klarat
av den förändrade situationen genom
organisationsförändringar som omläggning av schema.
Under den aktuella perioden har resultatet från
förskoleundersökningen (brukarundersökning) ökat generellt
sett.
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Riktlinjerna för storleken på barngrupperna i Stockholms
förskolor ska enligt målsättning vara högst 14 barn i
småbarnsgrupper och högst 18 barn i grupper för större
barn. Kan förvaltningen återkomma med en redovisning
kring hur stor andel av stadsdelsområdets
förskolebarngrupper som eventuellt är större än så?
Antalet barn i barngrupperna varierar över året. I januari
månad är det många som söker förskoleplats vilket gör att
storleken på barngruppen kan öka. Vid motsvarande intag i
augusti finns det gott om förskoleplatser eftersom
sexåringarna då går till skolan. Det gör att
barngruppsstorleken minskar. Barngruppernas storlek mäts
vid varje tertial. I tertialrapport 1 var det 15,4 barn i
genomsnitt per barngrupp. Motsvarande siffra i
tertialrapport 2 som mäts i augusti var 14 barn per grupp.
En annan orsak till variationen av barngruppernas storlek är
intaget av små och stora barn. När det tas in många små barn
som i början av höstterminen sjunker antalet barn i
grupperna eftersom det då organiseras för flera
småbarnsgrupper. Omvänt gäller i januari då det finns flera
stora barn vilket gör att barngruppernas storlek ökar.



Hur stor är sjukfrånvaron bland anställda inom förskolan i
stadsdelen?
Sjukfrånvaron inom förskolan varierar över tid. Periodvis
kan den öka, till exempel vid höstens inskolningar, när
många nya barn och deras pedagoger träffas. Den senaste
statistiken när det gäller sjukfrånvaro är från juni månad.
Det som brukar mätas är sjukfrånvaroprocent för rullande 12
månader, dvs. ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna.
För juni var den siffran 8,44 procent. Årsmålet för
nämndens verksamheter är satt till 7,5 procent. Under de tre
senaste månaderna syns en tydligt nedåtgående trend för
nämndens förskolor.
Sjukfrånvaroprocent rullande 12 månader
april
8,82
maj
8,63
juni
8,44
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