Reservation mot beslut KF 20201012
Ärende 11 Motionen Barngruppernas storlek i förskolan ska följa skollagen
Skollagen: Barnens bästa ska vara utgångspunkten och huvudmannen ansvarar för att
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen, föreskrifter och andra författningar. Kommunen
ska fördela resurser till utbildningen efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
Rektor ansvarar för att fördela resurserna efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov. Endast leg förskollärare och leg lärare får bedriva undervisning.
Läroplanen LPFÖ: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utvecklas och förskolläraren
ansvarar för att varje barn får nya utmaningar och använder hela sin förmåga.
Skolverkets allmänna råd bör följas om de som råden riktar sig till inte handlar på ett annat sätt
som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.
Ovanstående uttrycker att mycket tydliga krav ställs på huvudmannen men huvudmannen,
Danderyds kommun skriver ”att fastställda krav saknas i såväl skollagen, Skolverkets råd och
läroplanen.” Huvudmannen bryr sig således inte om de nationella styrdokumenten.
Miljöpartiet i Danderyd konstaterar
- Barngrupperna i Danderyds förskolor är i många fall väldigt stora, speciellt med tanke på hur
många ansvariga förskollärare som finns i varje grupp. I svarets bilaga om nyckeltal framgår att
det kan bli storgrupper på 42 barn t ex när Kevinge förskola slår ihop grupperna Blå och Röd. Det
är vad som vanligtvis sker varje eftermiddag.
- Det begränsade antalet förskollärare per barn gör att de inte hinner utföra sitt pedagogiska
uppdrag. Den mesta tiden går till att hålla uppsikt, speciellt vid sena eftermiddagar och vid
planering.
- I remissvaret från utbildningsnämnden står ”För att möjliggöra färre barn i grupperna skulle
pengen behöva höjas. Under rådande ekonomiska läge finns inte möjligheten för UN att föreslå en
sådan satsning även om det skulle vara önskvärt med färre barn i grupperna.”
Detta”om” kan tolkas på två sätt
antingen att utbildningsnämnden anser att det verkligen föreligger ett behov
av ökad skolpeng, vilket utbildningsnämndens ständiga underskott talar för
eller så syftar ”om” på att oklarhet finns och det visar således på att det verkligen finns skäl
att utreda behoven och resurserna.
- Kommunledningskontoret säger i sitt svar
”Det går knappast med fog hävda att det råder obalans mellan krav och resurser.” Man kan med
lika stort fog säga att det verkligen råder obalans mellan krav och resurser eftersom ingen
utredning gjorts, ekonomin har fått bestämma och inte barnens förutsättningar och behov.
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