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§5

Svar på remiss: Motion från William Friström
(V) om att minska barngrupperna

Sammanfattning

Förvaltningen har mottagit en motion avseende minskade
barngrupper i förskolan för att bland annat främja barnens
trygghet och möjlighet att växa. William Friström (V) föreslår
i motionen att kommunen ska ge grund- och
förskolenämnden i uppdrag att minska barngrupperna i
förskolan med ett barn per avdelning inom ett år efter beslut
har fattats.
Förvaltningens synpunkter

Precis som motionen anger är minskade barngrupper en
återkommande diskussion inom förskolan och utgör en viktig
fråga för förvaltningen. Att minska barngrupperna med ett
barn per avdelningen i enlighet med motionen skulle i
dagsläget innebära ett behov av två nya förskolor. Detta
föranleder i sin tur ett behov av lokalmässiga, personella och
ekonomiska tillskott för att kunna möta det behov som skulle
uppstå.
Förvaltningens verksamheter arbetar både strategiskt och
operativt med att hantera antalet barn i grupperna för att
barnen ska få en så god vistelse i förskolan som möjligt. Målet
är att barnen ska ha en god och trygg miljö i förskolan som
bland annat främjar utveckling, utforskande och lärande.
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Verksamheterna arbetar på varierande sätt med att minska
barngrupperna under barnens tid i förskolan. Antalet barn per
grupp har under de senaste fyra åren inte förändrats
nämnvärt. Verksamheten har tillsammans utvecklat strukturer
och organisering på enheterna som möjliggör för barnen att
befinna sig i mindre grupper under den dagliga vistelsen på
förskolan. Förskolorna arbetar dagligen med att skapa mindre
sammanhang för barnen att vistas i varför förvaltningen anser
att det kan vara missvisande att titta på siffran för snittet per
barngrupp.
Genom närvarosystemet Tempus ges en god överblick av både
barn- och personalvolymen. Överblicken möjliggör dels att
barngrupper med högre antal barn får tillgång till pedagoger
från avdelningar med mindre antal barn och möjligheter att
dela på grupper för att minska antalet barn i en och samma
grupp. Förskolorna använder sig i hög utsträckning av
utemiljön för att skapa mindre grupper och för att främja ett
lugnare tempo. Förvaltningen är av uppfattningen att
verksamheterna idag har goda rutiner och arbetssätt för att
hantera antalet barn och säkerställa en god miljö för barnen.
Minskade barngrupper handlar för förvaltningen inte
nödvändigtvis om att antalet barn per avdelning ska minska
utan om att förskolan och dess pedagoger ges förutsättningar
att på andra sätt skapa mindre sammanhang för barnen.
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Underlag för beslut

- Motion från William Friström (V) avseende minskade
barngrupper i förskolan.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

1. Enligt förvaltningens förslag.
Alexandra Anstrell (M) deltar inte i beslutet.
Särskilda yttranden

Sevim Celepli (V) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Yttrandet biläggs protokollet.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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