
 

Sid 1 

 
 
 
 
 
Interpellation från Miljöpartiet de gröna 
till kommunstyrelsens ordförande 
 

Målet 50 % förskollärare av andelen anställda på 
förskolor i Danderyds kommun 
 
 
Danderyd har som mål för förskolan att andelen förskollärare ska vara 50 % av 
andelen anställda på förskolan.  I Årsredovisningen 2015 anges nedanstående 
inriktningsmål som inte uppfyllda. 
 
· I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån 

sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i 
en stimulerande och trygg miljö. 

 
· I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att 

utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och 
personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. 

 
I årsredovisningen 2015 preciseras bl.a. nedanstående förbättringsområden:  
 
§ behålla och rekrytera kompetent och behörig pedagogisk personal 
§ förbättra de pedagogiska förutsättningarna för lärande 
§ förbättra den pedagogiska dokumentationen av barns och yngre elevers utveckling 

och lärande 
§ utveckla metoder med digitala lärverktyg för barns och elevers inflytande över sitt 

eget lärande 
§ förbättra samarbete, samverkan och övergångar mellan de olika skolformerna 

förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasium 
§ planering av fler platser i förskola och skola utifrån Danderyds expansion 
§ utveckla arbetet med flerspråkighet och mångfald för barn och yngre elever 
§ stimulera och utmana barns och yngre elevers intresse för naturvetenskap och 

teknik 
§ öka pedagogernas kompetens för mer stimulerande lärmiljö 
§ utveckla och implementera metoder för hur IT-stöd kan användas i kommunikation 

och lärande 
 
Det behövs förskollärare för att ovanstående målsättningar och förbättringsområden 
ska kunna förverkligas och Danderyd behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna attrahera utbildade förskollärare. Det är inte attraktivt att arbeta i förskolan när 
det saknas utbildad personal. Av de anställda på Danderyds förskolor är 33 % 
förskollärare. Det innebär inte att det på varje avdelning arbetar 33 % förskollärare. 
Det finns avdelningar där det inte finns någon förskollärare alls. Förskollärare har en 
pedagogisk uppgift som har mycket stor betydelse för barns utveckling.  
 



 

Sid 2 

Miljöpartiet anser att om kommunen ska kunna uppfylla målsättningen med 50 % 
förskollärare vid våra förskolor behöver vi arbeta aktivt för det. Det räcker inte med 
enbart lönesatsningar. 
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd önskar svar på följande frågor: 
 

1. Hur många förskollärare är anställda i Danderyds kommun idag? 
 

2. Hur många förskollärare behöver Danderyds kommun anställa för att andelen 
förskollärare ska vara 50 % av andelen anställda i kommunens förskolor? 

 

3. Med hur mycket behöver förskolepengen höjas för att målet 50 % förskollärare ska 
kunna uppfyllas? 

 

4. Vilka åtgärder utöver lönesatsningar behöver vidtas för att andelen förskollärare 
inte ytterligare ska minska vid våra förskolor? 
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