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§ 103 Motion från Marie Litholm (KD) och Sara
Sixten (M) om inför 25 timmar förskola i
veckan för barn med föräldralediga och
arbetssökande föräldrar
Sammanfattning

Vid grund- och förskolenämndens möte den 24 februari 2016
beslutades att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till
föräldralediga och arbetssökande med 5 timmar, från 25 timmar i
veckan till 30 timmar i veckan.
Målsättningen var att öka likvärdigheten för barn att få tillgång till
förskoleverksamhet samt att stärka förskolans roll som lärande
institution. Vid nämndens möte beslutades om en utvärdering då
förändringen fullt ut var implementerad i verksamheten, vilket den
nu är.
Förvaltningens synpunkter

I utvärderingen av utökad vistelsetid genomförs enkäter av samtliga
pedagoger och ledningsfunktioner i förskolan, vårdnadshavare vars
barn varit berörda av utökningen samt ytterligare en enkät till
förskolechefer. Enkäternas fokus ligger på frågeställningar som
berör upplevelsen av utökningen, barns möjlighet till delaktighet,
verksamhetens kvalitet och till förskolechef även frågor om
eventuella ekonomiska konsekvenser och faktisk utökning av
barngruppsstorlek.
Utöver enkäter kommer även Falck Healthcare att genomföra
djupintervjuer med ett representativt urval av pedagoger och
chefer.
Innan utvärdering av utökad vistelsetid är gjord går det därmed inte
att uttala sig kring vilka påföljder beslutet om 30 timmar i
förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande eventuellt
har haft för effekter på verksamheten.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokollsutdrag

2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Underlag för beslut

- Motion från Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M) gällande
införande av 25 timmar förskola i veckan för barn med
föräldralediga och arbetssökande föräldrar.
Förslag till beslut

1. Utbildningsförvaltningens yttrande överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Sedat Dogru (M) yrkar att nämnden yrkar bifall till motionen.
Samarbetskoalitionen yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt
samarbetskoalitionens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde yrkar Sedat Dogru (M) och Martin
Strömvall (KD) bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens förslag till beslut och Sedat Dogru (M) och Martin
Strömvalls (KD) förslag att bifalla motionen. Ordföranden ställer
proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Utbildningsförvaltningens yttrande överlämnas till
kommunstyrelsen.
Sedat Dogru (M) och Martin Strömvall (KD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
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