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Förslaget gäller

FÖRSKOLA

Rubrik

Förskola 30 timmar för syskon

Förslag
Det skulle vara önskvärt om storasyskon fick vara på förskolan 30 timmar i veckan när de får ett småsyskon.
Storasyskon får bibehålla sin identitet på förskolan och får fortsatt stimulans och utveckling.
Samtidigt uppmuntras föräldrar till att skaffa fler barn, kanske framförallt de som saknar stöd från far- och
morföräldrar.
Slutdatum

2019-02-03

Status

Publicerad

Kommentarer
Ärendet innehåller 3 kommentarer.
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Godkänd 2018-11-14 11:33

Barn behöver sin familj
På vilket sätt uppmuntras man som förälder att skaffa fler barn om man får lov att lämna bort dom till
förskolan när man är hemma med ett annat syskon?
Det är synd att det tas så lättvindligt på att lämna bort sina barn. Barnen behöver sin familj, få va delaktiga och
utvecklas i SIN takt. Låt barn få vara barn och få va hemma med övriga familjen. Gå till lekparker, öppna
förskolan eller lek något kreativt hemma. Man hämmar inte barn i deras utveckling genom att låta dom delta i
det vardagliga livet där det är tråkigt ibland, och där det finns föräldrar som hör och ser dom. Det finns enskilda
familjer som behöver stöd, låt dom få gå på förskolan vissa tider, och barn till föräldrar med annan
sysselsättning. Vi ska inte lägga skattepengar på barn som har det bättre hemma. Deras tid på förskolan
kommer tids nog om dom måste, sen kommer skolan och annan obligatorisk verksamhet.
2018-11-14 11:31 | Externt - Anna (aeen1488@gmail.com)
Godkänd 2018-11-21 07:51

Individuellt
Det är väl förvisso individuellt, både sett till barnet och familjen, vad som passar bäst. Det kan gagna alla
om den föräldralediga föräldern kan fokusera på det nya tillskottet och syskonet kan fortsätta leka och lära
sig i förskolan under tiden. Jag misstänker att "barn fortfarande kan vara barn" trots att denne befinner sig
på förskolan, snarare uppmuntras väl just detta då omgivningen består av gelikar istället för vuxna
föräldrar. Förslaget syftar, om jag uppfattar det rätt, att erbjuda valmöjligheten, tycker du inte att detta
gagnar ditt eventuella barn har du ju möjligheten att avstå. Att den "optimala tiden" skulle vara just de
lagstadgade 15 timmar håller jag för osannolikt. Snarare vore det bra om Kävlinge kommun, likt sina
grannkommuner (Lund, Lomma) erbjuder denna service, för att locka till sig barnfamiljer och
skattebetalare. Utmärkt förslag!
2018-11-20 21:38 | Externt - Patrik (patrik.hoj@gmail.com)
Godkänd 2019-01-11 10:11

Barn behöver sin familj: Enig!
Helt enig. Skaffar man barn tar man hand om de, inte lämnar bort de och låter förskolan etc uppfostra de.
2019-01-11 09:42 | Mina Sidor - Mikael Svensson (mickes_privat@live.se)
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Utredning E-förslag
Skollagen 2010:88
8 kap. Förskolan
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst
525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584)
för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar
per dag eller 15 timmar i veckan.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
16 § En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara
skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av
verksamheten som överstiger 525 timmar om året. För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får
avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan.
Kävlinge
Skollagen anger vad kommunen är ålagd att erbjuda. Det är upp till varje kommun att besluta om
att erbjuda mer förskola. Kävlinge har fram tills nu inte erbjudit mer tid än vad Skollagen
föreskriver; allmän förskola 4§ 15h/v, barn till föräldralediga och arbetslösa §6 15h/v.
E-förslaget
Förslaget innebär att alla barn skall erbjudas 30h förskola under vårdnadshavares
föräldraledighet för annat barn i familjen. Förslaget anger inte hur många timmar barn till
arbetslösa 6§ ska erbjudas och om tiden för allmän förskola 4§ ska utökas. Ej heller om
vårdnadshavare skall betala avgift för den utökade tiden.

Marie Nilsson
046-739553 • SMS: Klicka här för att ange text.
Marie.Nilsson2@kavlinge.se

Kävlinge kommun, Ledning Bildning, 244 80 Kävlinge
Besöksadress: Kullag. 2, Kävlinge
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Andra kommuner
Några kringliggande kommuner erbjuder fler timmar än vad Skollagen anger till barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Dock är platserna avgiftsbelagda enl. ordinarie
taxa. Kommunerna erbjuder fortsatt allmän förskola §4 enl. Skollag dvs. 15h/v avgiftsfritt.
Malmö
Lund
Lomma
Burlöv
Landskrona
Svalöv
Eslöv

30h
25h
25h
20h
15h
15h
15h

Analys
Förskolecheferna menar att en utökning av vistelsetiden för barn till föräldralediga och
arbetslösa skulle innebära en mer likvärdig förskola för alla barn. Speciellt barn till
arbetssökande, som kan ha endast 15h under väldigt lång tid, skulle gynnas av förslaget. Dessa
barn är ofta från socioekonomiskt svaga familjer.
Förskolecheferna anser att 25h/v vore en rimlig nivå. Då kan barnen erbjudas förskola måndagfredag kl. 9.00–14.00. Detta skulle innebära kontinuitet i utbildningen.
En utökning av vistelsetiden innebär att bemanningen på förskolorna måste öka. Det är mycket
svårt att rekrytera legitimerade förskollärare och det börjar även bli svårt att rekrytera utbildade
barnskötare. Båda är bristyrken nationellt sett. Detta kan leda till ökade kostnader pga.
löneglidning.
Barnkonsekvensanalys
Barns rätt till utbildning, enligt Barnkonventionen, kan med utökad vistelsetid skapa mer
likvärdighet i utbildning och undervisning.
Barn utvecklas och lär sig mest i förskoleåldern. Forskning visar att barn som gått i förskolan
lyckas bättre i skolan långt upp i gymnasieåldern. Förskolan är speciellt gynnsam för de barn som
saknar svenska och behöver stöd i sin utveckling av svenska språket samt för barn från
socioekonomiskt svaga familjer. En utökning av vistelsetiden skulle möjliggöra för förskolan att
ytterligare fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag.
En utökad vistelsetid för föräldralediga och arbetslösa skulle innebära trygghet och kontinuitet i
utbildningen.
Ekonomiska konsekvenser
Nedanstående tabell beskriver kostnaderna för om barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds
en vistelsetid på 25h/v. Antagandet bygger på att elevpengen per barn är den samma som med
dagens system men barnen ersätts inom ramen för ett heltidsbarn. Platserna avgiftsbeläggs enl.
ordinarie taxa.
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Potentiellt antal
barn
Kommunal utförare
Privat utförare
Summa

Merkostnad i mkr vid
100 % övergång

Merkostnad i mkr vid Merkostnad i mkr vid
75 % övergång
50 % övergång

212

6,2

4,6

3,1

21

0,9

0,7

0,5

233

7,1

5,3

3,6

Den ökade kostnaden på 3.6 - 7.1 mkr, som en utökning av vistelsetiden skulle innebära, ryms
inte inom Utbildningsnämndens nuvarande budget.

Marie Nilsson
Bitr. sektorchef Utbildning
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