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Remiss av Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU2020:67)
Svar på kommunstyrelsens remiss
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i
förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete
med barns språkutveckling i svenska, bland annat när det gäller
nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn
med socioekonomiskt svag bakgrund.
Förvaltningen är överens med utredarna om att det behövs insatser
för att öka deltagandet i förskolan för att stärka barns
språkutveckling i svenska.
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Bakgrund
Förskolans språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn,
oavsett om de kommer från svensktalande eller icke svensktalande
familjer, men störst betydelse har det för barn som har ett annat
modersmål än svenska. Förskolan spelar här en stor roll för att
stärka barns förutsättningar för integration. Trots att förskolan är
särskilt viktig för barn med svag socioekonomisk bakgrund och för
barn med utländsk bakgrund är det i just dessa grupper som
deltagandet är lägst. Forskning visar samtidigt att det är just barn
med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk
bakgrund som gynnas mest av att delta i förskola. När barn som har
stora behov av språklig och social utveckling deltar i förskolan i
lägre utsträckning än andra barn innebär det att skillnaderna i barns
förutsättningar inför skolstarten ökar. Mot den bakgrunden är det
angeläget att vidta åtgärder så att fler barn får möjlighet att delta i
förskoleverksamhet.
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Skolinspektionens granskning visar att det behövs insatser för att
öka personalens kompetens gällande flerspråkiga barns
språkutveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Ärendet
Remissen i sammanfattning
Utredningen föreslår att kommuner ska bedriva uppsökande
verksamhet för att öka deltagandet i förskolan bland barn i åldrarna
3–4 år, samt genom kartläggning hålla sig informerade om vilka
barn i kommunen som inte deltar i förskolan. Vidare ska kommuner
direktinskriva barn i åldrarna 3–4 år i förskolan, om dessa barn har
behov av bättre språkutveckling i svenska. Förskolan ska bli
obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Barn i
obligatorisk förskola ska erbjudas kostnadsfria måltider och i vissa
fall ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.
Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid förskolor som har
särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens
socioekonomiska bakgrund. Det ska införas ett enhetligt innehåll
för utbildning till barnskötare som ska gälla inom såväl
gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som motsvarande
utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.
Skollagen ska förtydligas så att det framgår att det i undervisningen
vid förskolor, utöver förskollärare, får finnas barnskötare och annan
personal med utbildning eller erfarenhet som innebär att barnens
utveckling och lärande främjas. Förskolors personalsammansättning
samt personalens kompetensutveckling bör uppmärksammas vid
tillsyn. Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så
att det i examensmålen anges att studenten ska visa fördjupad
kunskap om barns andraspråksutveckling. Läslyftet i förskolan ska
förlängas och riktas till förskolor med särskilt svåra förutsättningar
med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen har inga synpunkter på denna remiss.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef
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