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Svar till Kommunal där de yrkar på att riva upp det beslutet som finns om att inte
anställa barnskötare i Piteå Kommun
2009-04-22
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den besparing som ska genomföras
Inom förskolan ska göras genom neddragning av barnskötartjänster. Vid
uppkomna barnskötarvakanser framöver ska dessa i första hand ersättas med
förskollärare om vakansen gäller längre tid än 14 dagar och vid
månadsanställningar. Syftet är att på sikt ska endast förskollärare vara anställda i
förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 30 barnskötare validering och
utbildning till förskollärare med lokal behörighet i syfte att utöka pedagogisk
personal i enlighet med nationella krav på behörighet och ansvar.
Skollagen
Förskolans uppdrag är sedan 1 juli 2011 tydligt när det gäller förskollärarens ansvar
Skollag (2010:800) (1 kap.3§ skollagen)
Undervisning: är sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare
syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och
värden.
Undervisning i förskolan en kunskapsöversikt
I rapporten ”Undervisning i förskolan en kunskapsöversikt” som publicerats av Skolverket i
april 2018).” tolkas bland annat texten enligt följande:
Att det är förskolornas uppgift att forma en lärmiljö av hög kvalitet där barnen kan skapa
förståelse för sig själva och olika fenomen i omvärlden. Förskollärarna ska leda de målstyrda
processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. De har ansvar för det pedagogiska
innehållet och att de målinriktade arbetet främjar varje barns lärande och utveckling.
För att kunna göra detta krävs och insikter som sträcker sig över många innehållsområden.
Skolverkets uppdrag från Regeringen
Under 2017 fick Skolverket ett uppdrag av regeringens att göra en översyn av förordningen
om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Skolverkets har lagt ett
förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget har bland annat begreppet
undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Med förslaget vill Skolverket att det ska
bli ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen, och att läroplanen därigenom ska bidra till en
hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var de är bosatta.
Regeringen kommer att fatta beslut om den reviderade läroplanen någon gång under senvåren
alternativet sommaren 2018.
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Barn- och utbildningsnämnden
Utifrån det förslag som finns avseende den reviderade läroplanen förslås att Barn- och
utbildningsnämnden får återkomma i ärendet när beslut fattats av Regeringen om en reviderad
läroplan i förskolan.
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