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stad 2020, förskolerapport till handlingarna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att årligen
utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet förskola
inklusive en analys av utvecklingen inom området.
Rapporten spänner över ett antal områden som belyser utvecklingen i
förskolan inom Stockholms stad. Utgångspunkten är i huvudsak de
utvecklingsområden som identifierades i 2019 års rapport. Inom flera
områden finns mer underlag och större kunskap än tidigare år, vilket
gör att årets rapport är mer omfattande. Till exempel finns ett mer
utförligt och nyanserat underlag inom området barns språkutveckling
och personalens språkliga kompetens.
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Sedan 2019 års rapport syns en utveckling inom flera områden. Till
exempel genomför samtliga stadsdelsförvaltningar flera insatser för att
förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare i de
kommunala förskolorna. Även om inskrivningsgraden fortsatt är lägre i
socioekonomiskt ogynnsamma områden visar
utbildningsförvaltningens uppföljningar att stadsdelsförvaltningarna
arbetar mer systematiskt för att öka inskrivningsgraden. Samtidigt
finns fler utvecklingsbehov. Barns rätt till undervisning av
legitimerade förskollärare behöver stärkas genom ökad
förskolärartäthet i de kommunala förskolorna. Rapporten visar också
att det finns behov av att ta fram bättre underlag för att kunna jämföra
kommunala och fristående förskolor och därigenom bedöma
likvärdighet och kvalitet oavsett huvudman i staden.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att följande åtgärder bör
prioriteras för att öka kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i
Stockholms stads förskolor.
 Stärka barns rätt till undervisning genom ökad
förskollärartäthet i de kommunala förskolorna.
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Utveckla kriterierna för hur personalens utbildningsnivå följs
upp.
Utveckla utbildningsinsatserna för fler utbildade barnskötare.
Klargöra roller och ansvar för strategisk planering och insatser
för förskolans kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser för att stödja
språkutveckling hos barn i socioekonomiskt utsatta områden.
Genomföra fortsatta förbättringar av personalens
arbetssituation.
Behov av att fortsatt följa upp det socioekonomiska anslagets
påverkan på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd.
Öka förskolans tillgänglighet i socioekonomiskt utsatta
områden.
Genomföra fortsatta insatser för att stärka barns
språkutveckling i svenska och modersmålet.
Värna självvärdering som metod för uppföljning av kvalitet i
arbetslagen genom att se över kvalitetsindikatorns roll och
funktion.
Säkerställa likvärdig kvalitet, förväntningar och krav på
förskolan i staden oavsett huvudman.
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