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Till Förskole- och grundskolenämnden

Utvärdering av uppdrag 31- förstelärare i förskolan
Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämnden har enligt uppdrag i budget 2019 infört befattningen förste
förskollärare som ett tidsbegränsat projekt för förskolorna i Österåkers kommun. Förvaltningen fick
även i uppdrag att utvärdera projektet efter två år. Eftersom projektet avslutas i juni 2020 har en
utvärdering redan nu genomförts där metoder, processer och förväntade effekter studerats och
värderats i förhållande till uppdraget. Vikten av att utgöra en länk i att utbildningen på förskolan
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är något som framträder i svaren som en viktig
del i förste förskollärarens roll. Rektorerna har stor betydelse bland annat för att klargöra vilka roller
och vilket mandat som ska ges till förste förskolläraren. I enkätsvaren utläses också att det behövs
mer tid för att etablera yrkesrollen. För att kunna kvalitetssäkra kommunens förskolor via förste
förskollärare bedöms underlaget behöva vara större.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämndens beslut
1. Förskole – och grundskolenämnden har mottagit utvärderingen av uppdrag 31 i budget 2019
”förstelärare i förskolan”.
2. Utvärdering av uppdrag 31 i budget 2019 ”förstelärare i förskolan” överlämnas till
Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2019 ( KF§9:6) att uppdra åt Förskole – och
grundskolenämnden att införa förste förskollärartjänst inom kommunen som ett tidsbegränsat
projekt. Medel har tillförts genom en politisk satsning i budget 2019. Syftet är att höja kvaliteten i
förskolan och bidra till fler utbildade förskollärare genom en alternativ karriärväg. Modellen är
hämtad från den statliga satsningen på förste lärare i skolan och innebär att ett antal förskolor kan
erhålla ett tidsbegränsat bidrag för lönetillägg för en förstelärare. Bidraget består av ett lönetillägg på
5 000 kr/månad under projekttiden. Bidrag beviljades i första hand t o m december 2019 och har
förlängts t o m juni 2020. Tjänsten förste förskollärare i Österåkers kommun är lokalt utformad och
i uppdragsbeskrivningen lyfts undervisningsbegreppet, likvärdighet och kollegialt lärande som viktiga
faktorer för att skapa en utvecklande och lärande verksamhet

Förvaltningens slutsatser
Utbildningsförvaltningen har administrerat ansökningsprocessen. Två förskolor anmälde intresse för
att införa befattningen och två förskollärare från dessa enheter beviljades lönetillägg under perioden
augusti 2019 – juni 2020. I utvärderingen av effekterna att införa förste förskollärare i Österåkers
kommun har en kvalitativ studie genomförts där data samlats in genom en enkät som skickades ut
till de förste förskollärarna och respektive rektor. Även om förste förskollärarna har en
uppdragsbeskrivning utvisar enkätsvaren att förste förskollärarna har flera olika uppdrag som
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påverkas utifrån vilken verksamhet de befinner sig i. Vikten av att samarbeta, handleda, skapa
relationer, vägleda, inspirera och vara en länk i att utbildningen på förskolan vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet är något som framträder i svaren som en viktig del i förste
förskollärarens roll.
Resultatet från enkäten kan tolkas som att rektorerna har ett stort ansvar för att klargöra för vilka
roller och vilka mandat som ska ges till förste förskollärare. I enkätsvaren utläses att det behövs mer
tid för att etablera yrkesrollen. Eftersom endast två förskollärare innehar uppdraget förste
förskollärare i Österåkers kommun har de genomfört enhetsspecifika uppdrag där den pedagogiska
kvaliteten i vardagen säkrats inom den egna enheten. För att bilda ett nätverk och öppna upp för
centrala uppdrag för att kvalitetssäkra kommunens förskolor genom uppdraget att implementera
adekvat pedagogisk innehåll behöver underlaget vara större.
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