
0 Österåker 
Y$ 2CÅT-/C04 G-101 C YL) 

2017-06-19 

Svar på interpellation från Kristin Hagegård (Mp) ställd till Skolnämndens 
ordförande Kenneth Netterström (M) avseende arbetet med att minska 
storleken på barngrupperna i förskolan. 

På Skolnämndens sammanträde 2017-06-13 avser nämnden ta beslut om "Handlingsplan för 
ökad personaltäthet, minskade barngrupper och ökat antal utbildade pedagoger i förskolan". 

Jag måste beklaga att det har tagit så lång tid men uppdraget har varit mer komplext än att bara 
handla om barngruppernas storlek. Enligt Skolverket finns nämligen inte någon optimal 
barngruppsstorlek som passar alla. 

Eftersom förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan är det viktigt att 
anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje förskola. 
Faktorer att ta hänsyn till är bland annat; barnens ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd, 
andelen barn med annat modersmål, personalens kompetens, lokalerna och utemiljöns 
utformning. 

De riktlinjer från Skolverket som finns rörande barngruppernas storlek måste varje förskola 
arbeta med. 

Skolnämnden kommer följa upp antalet barn per årsarbetare och andelen förskolelärare på varje 
förskola samt medverka till utbildning av barnskötare till förskolelärare i samarbete med Uppsala 
universitet. 

Barngruppernas storlek på kommunal nivå som redovisas av Skolverket kommer att följas upp 
och där kan vi konstatera att barngruppernas storlek har stadigt minskat sedan 2012 och ligger nu 
bland de lägsta i Stockholms län. 

Jag medger att l:e vice ordförande Peter Bilow i min frånvaro svarar på interpellationen. 
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Ordförande Skolnämnden 
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Interpellation till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström 

Hur går arbetet med att minska storleken 
på barngrupperna i förskolan? 

D.nr: 

Den 18 mars 2,015 biföll ett enhälligt Kommunfullmäktige Miljöpartiets motion från 2012-11 * 
26 om minskade barngrupper i förskolan. I beslutet, punkt 2, står det att "en plan tas fram 
för hur personaltätheten ska öka för att nå mål om ca 5,2 barn per vuxen och minska 
barngrupperna successivt i storlek." Det beslutades att planen skulle tas fram inom ett och 
ett halvt år. I Miljöpartiet var vi tveksamma till att det skulle ta så långt tid, men vi gladde oss 
ändå åt att motionen bifölls. 

Då barngrupperna ännu inte ser ut att minska och vi ännu inte sett någon övergripande plan 
för hur arbetet ska ske framöver undrar vi följande: 

- Finns det en plan om ökad personaltäthet och minskade barngrupper enligt 
beslutet och hur ser den i så fall ut? 

- Om det inte finns en plan enligt ovan - vilka är hindren som gör att den inte har 
upprättats, och hur kan vi komma förbi dem? 
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Kristin Hagegård 


