Motion från Miljöpartiet de gröna

Barngruppernas storlek i förskolan avviker från riktmärket
Förskolans uppdrag
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och samtidigt utmana
och locka till lek och aktivitet. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga
förutsättningar för utveckling och lärande. Legitimerade förskollärare ska ha ansvar för
undervisningen och tillse att arbetet sker i enlighet med aktuella bestämmelser (enligt
nedan). Det handlar om att skapa goda förutsättningar för förskollärarna att utöva sitt ansvar
och att bedriva en undervisning av god kvalitet för alla barn i förskolan.
Huvudmannen och förskolechefen
Huvudmannens och förskolechefens systematiska kvalitetsarbeten ska vara verktyg för att
ge förskolechefen goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap. I all utbildning och annan
verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Genom att
förskolechefen tillsammans med huvudmannen analyserar olika beslut och olika
prioriteringar som t.ex. personaltäthet och barngruppens storlek är det möjligt att göra en
barnkonsekvensanalys och bedöma vilka konsekvenser ett beslut får för det enskilda barnet
eller gruppen av barn. Barnkonsekvensanalyser är tänkta att vara en del av det ordinarie
arbetet. Resultatet utgör ett viktigt underlag för resursfördelningen. En viktig del i det
systematiska kvalitetsarbetet är dialog och återkoppling mellan huvudmannen och
förskolechefen och mellan förskolechefen och personalen.
Aktuella bestämmelser
”Måluppfyllelse i förskolan”, Skolverkets allmänna råd, utgår från bestämmelser i skollagen
(2010:800) och i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan, Lpfö98.
Skolverkets allmänna råd handlar om och beskriver de förutsättningar som behövs för ökad
måluppfyllelse i förskolan och syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och främja
enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om man (huvudman) inte handlar på ett
annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Verksamheten ska anpassas till
alla barn i förskolan. Varje barn ska ges bästa möjliga förutsättning för utveckling och
lärande. Råden kan ligga till grund för tillsyn.
Barngruppernas storlek
Antal småbarn 1-2 år per småbarnsavdelning i Danderyd har ökat i snitt från 11,7 barn 2016
till 13,3 barn 2017. Som riktmärke för antal barn i en barngrupp i åldern 1–2 år
rekommenderar Skolverket 6–12 barn. Det finns till och med en förskola i Danderyd med två
grupper av 1-5 åringar som har 21 respektive 19 barn. Det är mycket angeläget att ha färre
barn per avdelning för små barn så att det inte blir för många relationer för barnen att förhålla
sig till på avdelningen under en dag. Det finns småbarnsgrupper som har 16 barn på tre
personal. Hur kan undervisning ske i en sådan stor grupp? Med så låg personaltäthet under
hela dagen behöver det vara färre barn i en småbarnsgrupp. Även barngruppens
sammansättning påverkar gruppstorleken. Personaltätheten är viktig för kvaliteten eftersom
den påverkar dels omsorgen, dels samspelet och kommunikationen mellan barn och
personal.
Syskongrupperna (3-5 år) i Danderyd har barngrupper som är så stora som upp till 23 barn.
Vid 13 förskolor med syskongrupper finns det 19 avdelningar med 17-23 barn. Skolverket
har 9-15 barn som riktmärke för en barngrupp i åldern 3-5 år. Det kan vara både färre eller
fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger beroende på hur olika faktorer som t.ex.

barngruppens storlek och sammansättning och personaltäthet fungerar tillsammans. Tid ska
finnas för att kontinuerligt kunna analysera hur barn i behov av särskilt stöd får det stöd och
de utmaningar som de behöver. För att en barngrupp ska kunna anses ha lämplig storlek
behöver det vara en god personaltäthet relaterat till antalet barn. Om personaltätheten är låg
under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen.
Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att besluta att
uppdra åt kommunstyrelsen att se till
att barngruppens storlek1-2 år och barngruppens storlek 3-5 år följer riktmärket och
redovisar inför utbildningsnämnden de fall där riktmärket inte följs och varför
att kommunen utövar tillsyn över fristående förskolor i kommunen där uppgift saknas om
barngruppers storlek, antal personal och personalens utbildning
att redovisa kompetensförsörjning för förskollärare och redovisa hur förskollärare ges tid att
planera den undervisning som ska ske enligt skollag och läroplan
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