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Arbetssituationen i förskolan
Coronan har synliggjort många av kapitalismens begränsningar. Förskolans situation är en av
dessa många och har till skillnad från vårdens brister inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.
Vi i Vänsterpartiet har talat med barnskötare i kommunen för att få deras perspektiv på
situationen. De menar att standarden som borde vara är barngrupper på tio barn och fem barn
per pedagog. Så god var inte situationen innan coronan. Situationen nu är än värre där
pedagogerna i stunder har gått fyra stycken på en utegrupp bestående av sjuttio barn. De
beskriver en arbetsplats som är för högljudd och stressig samt ett yrke som har för låg lön och
status. Om vi ska vara seriösa med att ge våra barn en god start i skollivet så måste antalet
pedagoger öka. De anser sig inte kunna ta hand om våra barn ordentligt och deras arbete som
ska gå ut på att ge de minsta liven i kommunen en trygg miljö att få leka och utvecklas i, har
degraderats till att, så att säga, släcka bränder. Att stoppa skrik, tårar, och slagsmål. De
beskriver barn som tidigare tyckt om förskolan nu inte vill komma dit något mer. Andra barn har
börjat vifta runt och agerat utåt mer än vanligt och vissa har börjat kissa på sig om natten.
Några arbetsplatser har dessutom problem med arbetskläder där vissa får stå och frysa med
trasiga eller dåligt isolerade kläder och andra har varit kreativa och placerat sopsäckar över sig
för att hålla sig något sånär torra. Det här är inte ok!
Ovanpå allt det här så känner sig många barnskötare osynliggjorda. En arbetsplats har inte haft
LOKSAM på två år och det hänger en allmän tystnadsnorm över pedagogerna där du kan ses
som illojal mot företaget eller kommunen. Det är t.o.m. chefer som sagt att barnskötare inte
längre ska få anmäla problem direkt till dem utan endast via förskollärare då det kom in för
många mail.
Vi måste ta hand om och respektera våra pedagoger om de ska kunna ta hand om våra barn.
Jag vill därför ställa följande frågor till grund- och förskolenämnden ordförande:

1. Avser ni i kommunledningen att minska barngrupperna och mängden barn per
pedagog? Eller kommer ni låta det fortsätta som det varit?
2. Kommer ni att satsa på ett lönelyft för barnskötare?
3. Vissa pedagoger har saknat arbetskläder och tvingats använda soppåsar. Kommer du
att agera för att garantera ordentliga arbetskläder?
4. Bristerna som påtalats av barnskötare bottnar i dålig kunskap och förståelse från ledning
och chefer om hur det ser ut på golvet. Kommer vi få se några konkreta lösning för en
bättre och mer lyhörd kommunikation där personalen får vara med och bestämma över
sin arbetsplats?
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