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Barngruppernas storlek i förskolan ska följa skollagen
Kommunen är huvudman för förskola och skola och har ansvar enligt skollagen att se
till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek beroende på
personalens kompetens och personaltäthet.
För varje barngrupp ansvarar en förskollärare. I arbetslaget kan ingå barnskötare eller
annan personal. De ska erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja barns
utveckling och lärande. Läroplan (LPFÖ 18) för förskolan ska följas och förskolläraren
ansvarar för att så sker.
Eftersom förskolan inte har fått uppräkning av pengen har följden blivit allt fler barn i
varje barngrupp. Nu är det mer regel än undantag att barngrupperna för åldern 3-5 år
har 21 barn inskrivna och tre personal. Efter kl 15 varje dag sker en sammanslagning
av barngrupperna till 42 barn. När arbetslaget ska planera verksamheten på fm sker
även då en sammanslagning men med endast tre personal på 42 barn.
Skollagen tar upp att barnet ska ges ledning och stimulans för att utvecklas. Det blir en
omöjlighet att ens säkert kunna övervaka barnen. Stora barngrupper medför stress hos
barn och personal. Förskolan ska ge trygghet och lust att lära samt erbjuda en väl
avvägd dagsrytm avpassad efter barnens behov och vistelsetid. Barnen ska ges tid,
rum och ro för att leka. Stora barngrupper är inte förenligt med skollagen och LPFÖ.
Skolverkets Allmänna Råd för måluppfyllelse ska följas. Varje barns utveckling och
lärande ska dokumenteras, följas upp, analyseras, utvärderas och utvecklas på ett
systematiskt sätt. Det är inte möjligt att med endast 35 % andel legitimerade
förskollärare ge varje barn möjlighet att utveckla trygghet, självkänsla, glädje och tillit.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Barnen ska
dessutom utmanas och stimuleras i sin utveckling och kunna påverka arbetssätt och
innehåll.
Miljöpartiet uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
1. årligen med början år 2020 för varje förskola och avdelning redovisa
antalet barn, antal legitimerade förskollärare samt antal
utbildade barnskötare och antalet outbildad personal
2. redovisa konsekvenserna av obalansen mellan tilldelade resurser och
kraven på verksamheterna enligt Skollagen, LPFÖ och Skolverkets
allmänna råd
3. tillse att resurser ges för att personalen ska kunna planera verksamheten
när barnen inte är på förskolan för att få bort storgrupperna på 42 barn
4. tillse att sammanslagningen av barngrupperna efter kl 15 får extra
personalresurser för att möjliggöra uppdelning i mindre grupper
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