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Stockholms stads förskoleplan - en förskola i
världsklass
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Förslag till förskoleplan antas i enlighet med vad som anförs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande

Irene Lundquist Svenonius
Stadsdirektör

Gunnar Björkman
Biträdande stadsdirektör

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2007 att en ny förskoleplan ska tas fram
för Stockholms stad.
Ärendet
Syftet med förskoleplanen är att den ska fungera som planeringsunderlag för
verksamheten i stadens förskolor. Förskoleplanen innehåller övergripande
överväganden hur staden vill styra förskoleverksamhet på sikt. Här avses hur den
utvecklas och vilken inriktning staden vill ge förskolan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samarbete med
utbildningsförvaltningen.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Förskoleplanen är tillsammans med skolplanen en helhet för utbildningssystemet i
Stockholms stad. Tillsammans med de nationella styrdokumenten är den styrande
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för stadens nämnder och förskolor i arbetet med att utveckla verksamheten. Planen
omfattar såväl kommunal som enskilt driven förskola och ska så långt möjligt
vägleda även familjedaghem och öppen förskola.
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande,
trygg och utmanande, full av möjligheter. Den ska aktivt bidra till jämställdhet och
ta tillvara mångfaldens möjligheter. Förskolan ska medverka i barns fostran, men
inte överta föräldrars ansvar.
Förskolechefers och pedagogers engagemang, ledarskap och utbildning är
förutsättningar för en förskola i världsklass. En förutsättning för en förskola av
god kvalitet är medarbetare med hög kompetens, där fortbildning och
kompetensutveckling är en del i ett pedagogiskt utvecklingsarbete.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för staden. Stadsledningskontoret vill
understryka att budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter.
Övriga styrdokument, som förskoleplanen, har att förhålla sig till detta. I budgeten
fastställs indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som ska bidra till
att kommunfullmäktiges mål uppfylls.
Stadsledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om ny förskoleplan i enlighet med vad som framgår
av bilaga 1.
Bilagor
1. Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass
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