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Bakgrund
Socialdemokraterna i Kungsholmens stadsdelsnämnd har inkommit med en
skrivelse ”Ett lyft för förskolan” (bifogas). De ber där förvaltningen utreda
förutsättningar för:
- att en kraftsamling genomförs för rekrytering av förskollärare
- att personaltätheten ökas inom förskolan
- att en musikpedagog anställs
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Förvaltningens synpunkter
På Kungsholmens kommunala förskolor arbetar vi med lärandet som en process.
Barnen får möjlighet att undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra
och får prova sina egna teorier. Ett utforskande arbetssättet ger barnen utrymme att
växa som individer och stärka sin självkänsla.
Resultaten från årets förskoleundersökning (brukarenkäten) visar för
Kungsholmens kommunala förskolor generellt sett en förbättring jämfört med
föregående år. Enkätfrågorna sammanställs i fem index; Utveckling och Lärande,
Normer och Värden, Inflytande, Samverkan samt NFI (NöjdFöräldraIndex). I fyra
av dessa har värdet förbättrats och i ett fall, Normer och Värden, är värdet
detsamma jämfört med 2010. Indexvärdet 87 för Normer och Värden är det tredje
högsta jämfört med övriga stadsdelsområden och en jämförelse av NFI placerar
Kungsholmen på en delad fjärdeplats i staden. Ett av enkätens 16 påståenden har
försämrats, ”Mitt barn känner sig tryggt”, vilket är ett av de utvecklingsområden
förskolorna arbetar vidare med.

Kungsholmens förskolor har idag totalt sett för liten andel förskollärare av den
totala personalstyrkan. En orsak till det är den höga utbyggnadstakten av
förskoleplatser inom stadsdelsområdet. Förskolans reviderade läroplan och
Stockholms stads budget ställer krav på högre förskollärartäthet och det gör frågan
till en av de högst prioriterade under 2012. Till hösten 2012 är det åter möjligt att
anmäla barnskötare till den förskollärarutbildning som ligger inom Stockholms
stads satsning. Förskolecheferna har fått i uppdrag att välja ut motiverade
barnskötare som kan få gå utbildningen på betald arbetstid.
Enligt Arbetsförmedlingen har antalet lediga platser inom yrkesgruppen
förskollärare och fritidspedagoger ökat kraftigt i Stockholm det senaste året. Den
brist på sökande vid utannonsering av förskollärartjänster som förvaltningen
känner av stämmer väl överens med den uppfattning övriga innerstadsdelar har i
frågan.
Ett sätt för att öka andelen förskollärare är att använda sig av ett utvecklat
mentorskap där den nyanställda förskolläraren tilldelas en mentor vilket bidrar till
att göra tjänsten attraktivare. Desto fler förskollärare förskolorna har anställda
desto attraktivare blir det för förskollärare att söka sig hit. Den erfarenheten har de
enheter som idag har en stor andel förskollärare.
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Förvaltningen är också övertygad om att det resultatbaserade styrningssätt och den
pedagogiska plattform som tagits fram för Kungsholmens förskolor är ett positivt
argument vid rekrytering av förskollärare.
Enligt SCB:s undersökning som genomfördes under oktober är antalet barn per
anställd 4,59. Förvaltningen prioriterar i dagsläget att öka andelen förskollärare.
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång,
musik, drama, rytmik dans och rörelse är en viktig del i förskolans verksamhet
både som metod och innehåll. I förskollärarens utbildning ingår en stor del
estetiska ämnen som bild, musik, drama m.m. Flera förskoleområden har också
förskollärare anställda med särskild kompetens inom estetiska ämnen.
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