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Riktlinjer för förskola 2016-04-01

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har i sin förbättringsplan slagit fast att en
likvärdig skola och förskola är ett av de viktigaste
utvecklingsområdena. Det gäller b.la. innehållet i undervisningen,
kunskapsnivån och antalet lärare/förskollärare.
I förskolan kan likvärdighet också handla om att alla barn ges
likvärdiga möjligheter att vara på förskolan. Vi vet genom forskning
att det tidiga lärandet har stor betydelse för barnets fortsatta förmåga
att lära i skolan.
Genom att erbjuda barn till föräldralediga och arbetssökande
ytterligare 5 timmar/vecka tar vi ett steg mot en mer likvärdig
utbildning inom förskolan. Vi tar det steget dels genom att fler barn
får möjlighet att nyttja förskolans lärande verksamhet under större del
av dagen, dels genom att vi på det sättet framhåller förskolans roll
som lärande institution.
Förvaltningens synpunkter

Det finns ca 540 stycken barn som går deltid i Haninge kommuns
förskolor. Det är ca 14% av det totala antalet inskrivna barn. Att
verka för en ökad likvärdighet där alla barn i större utsträckning kan
ta del av vår verksamhet är att tydliggöra förskolans funktion som en
viktig del av barns livslånga lärande och utveckling.
Då verksamheten redan får full barnpeng även för barnen till
föräldralediga och arbetssökande är det också ur det perspektivet,
med medborgaren i fokus, ett steg mot ökad likvärdighet.
Utbildningsförvaltningen vill med förslaget betona barns rätt till en
likvärdig förskola samt stärka förskolans roll som lärande institution
och vikten av det tidiga lärandet.
Underlag för beslut

- Förvaltningens förbättringsplan
- Riskanalys (Finns hos registrator).
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Förslag till beslut

1. Riktlinjer för förskolan 2016-04-01 fastställs enligt förvaltningens
förslag.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Arbetsutskottet tar inte ställning i frågan med anledning av att
handlingar saknas.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Tobias Hammarberg (L) yrkar att ärendet återremitteras och att
utbildningsförvaltningen utreder de många frågor som framkommer i
160212 Aggregerad riskanalys utökad vistelsetid och återkommer till
nämnden med en utökad analys och handlingsplan.
Karin Mattsson(M) och Martin Strömvall (KD) yrkar i första hand på
avslag, i andra hand på återremiss.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ärendet
ska beslutas idag. Sahir Drammeh (MP) yrkar bifall till att ärendet
avgörs idag.
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller ej
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition om ärendet ska avslås eller ej
och finner bifall till förslaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition om nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut eller Tobias Hammarbergs (L) förslag
till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Riktlinjer för förskolan 2016-04-01 fastställs enligt
förvaltningens förslag.
Tobias Hammarberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag (bilaga). Karin Mattsson (M) och Martin Strömvall
(KD) reserverar sig mot beslutet (bilaga).
__________
Expedieras: Akt, för verkställighet: Henrik Lindh
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