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Utbildningsnamnden 

Motion av Anna Manell (FP) om att infora forste forskollarare i 
forskola och forskoleklass 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foresfar kommunstyrelsen foresla kommunfullmatige besluta 

att besvara motionen med hanvisning till foredragningen i drendet 

Arendet 
Anna Manell (FP) har i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 25 maj 
2015 foreslagit fullmaktige besluta 

att infora forsteldrartjanster i forskolan och forskoleklass i kommunen 
att denna tjanst ocksa medfor ett fast lonetillagg 
att uppdra at utbildningsnamnden att ta fram en strategi for att rekrytera behbriga 
forskollarare till forskolor i socioekonomiskt utsatta omraden 

Motionen aterges i bilaga. 

Foredragning 
Statsbidraget for karriartjanster omfattar alla skolformer utom forskolan. En ldrare med 
dubbel legitimation (forskole- och lararlegitimation) eller som enligt lararlegitimationen är 
behorig i forskoleklass och i de forsta arskurserna i grundskolan har redan nu mojlighet att 
soka en ledig plats som forsteldrare. Fran och med hostterminen 2015 har grundskolan i egen 
regi i Uppsala 208 platser for forsteldrare i grundskolan. Antalet forsteldrarplatser pa en skola 
avgdrs av skolans utvecklingsbehov. Innevarande ldsar finns det en forsteldrare som har hela 
sin tjanst i forskoleklass. 

Statsbidraget for karriartjanster syftar till att mojliggora for larare att ga vidare i karridren, att 
starka ldrares kompetens och att hoja ldraryrkets attraktionskraft. Regeringen ser i budget-
propositionen for 2016 mycket allvarligt pa att ldraryrket under en lang tid har tappat i status 
och attraktionskraft och har tagit initiativ till en nationell samling for ldraryrket. 
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En god utbildning bygger pa att elevens hela skolgang ses som en helhet med en rod trad. Det 
är angelaget att det finns skickliga pedagoger i alla skolformer som eleven moter. Det är 
olyckligt att staten hittills inte ger alla skolfonner likvardiga forutsattningar att utveckla 
verksamheten. Det yore onskvart om statsbidraget for karriartjanster ocksa omfattade 
forskolan. Ett sadant statsbidrag är en forutsattning for inrattande av forstelarartjanster med 
fasta lonetillagg ocksa i forskolan. Uppsala kommun tillampar i ovrigt individuell 
lonesattning och stravar efter att undvika 

I motionen foreslas vidare att utbildningsforvaltningen ska'ta fram en strategi fOr att rekrytera 
behoriga forskolelarare till socioekonomiskt utsatta omraden. En kompetensforsorjningsplan 
hailer pa att tas fram for att trygga den framtida rekryteringen fram t.o.m. 2020. I det arbetet 
bevakas bl.a. rekryteringen av forskollarare till socioekonomiskt utsatta omraden och till 
forskolor pa landsbygden. Forskollararutbildningen mom Uppsala universitet har utokat 
antalet platser. Varterminen 2015 examinerades cirka 50 forskollarare och detta är ocksa den 
yrkesgrupp bland larare dar de fiesta stannar kvar pa utbildningsorten. 

Sammantaget konstaterar utbildningsnamnden att fragan om forstelarare i forskolan i forsta 
hand bar hanteras pa nationell niva samt att intentionen i motionen i ovrigt fangas upp i 
pagaende arbeten i utbildningsnamnden. Nagot sarskilt beslut av kommunfullmaktige med 
anledning av motionen erfordras ej. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med foreliggande forslag till beslut. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 
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Motion om att infOra forste forskollarare i forskola och 
flirskoleklass 

I ffirskolan bOrjar framtiden. Nastan 90 procent av Uppsalas barn i ldern 1-5 
5r gr i en av Uppsalas drygt 200 forskolor eller i familjedaghem. Forskning fr5n Institutet for 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvardering (IFAU) visar att sarskilt barn till foraldrar som ar 
utrikes ffidda och/eller har I5g utbildningsniv5 gynnas av forskola fore tre 5rs Sider. Effekterna blev 
battre ju hogre kvalitet ffirskolan holl. 

Den forra majoriteten initierade ett systematiskt kvalitetsarbete, Qualls, inom den kommunala 
forskolan, fOr att Oka m5luppfyllelsen. Kombinerat med kommunens fOraldraenkat, ger detta en bra 
bild av hur forskolan arbetar och n5r m5len. Detta har gett resultat. 

Folkpartiet har drivit fr5gan om forstelarare lange i Uppsala kommun. Karriartjanster är bra av flera 
anledningar, dels fOr att utveckla verksamheten, dels for att meriterade larare ska kunna utvecklas 
och sprida sina Iwnskaper. Dessutom ar det viktigt att det finns fler tjanste- och lOnenivAer inom 
kvinnodominerade akademikeryrken. 

Forskolor som f5r strukturersattning har en ojarrin m5luppfyllelse, mycket p5 grund av sv5righeterna 
att rekrytera behoriga forskollarare. Denna sv5righet finns generellt, men det blir extra s5rbart Mr de 
elever som har storst behov av behorig, kompetent och utbildad personal. 

Forskolans kvalitetsrapport fr5n 2014 visar att det firms en korrelation mellan andel ffirskollarare och 
m5luppfyllelse. M5let r minst 80 procent nOjdhet i ffiraldraenkaten, men spannet ligger p5 mellan 
54 och 94 procent. Bland de fOrskolor som hade minst 50 procent forskollarare har en hogre andel 
nOjclare fOraldrar och en jamnare bedOmning !nom Qualls. 

Det finns n5gra punkter att ta fasta p5: styrningen och ledningen, kontinuiteten I verksamheten och 
personalens kompetens är nyckelfaktorer for bra verksamhet och goda resultat. Kommunen behOver 
ange riktning for ffirskolans utveckling och tydligare ge ramar for professionens frirum, ansvar och 
ffirutsattningar samt koppla verksamhetens utveckling till forskning. Folkpartiet har tidigare 
motionerat om att kommunen ska inratta en pedagogisk forsknings- och utvecklingsenhet. FOr 
Folkpartiet r det sjalvklart att forskolan, forskoleklass och forskollarare ska ing5 I detta arbete. 

DOrfor viii Folkpartiet Liberalerna foresla for kommunfullm5ktige att besluta: 

- Att infOra fOrste forskollarartjanster i ffirskolan och i ffirskoleklass i kommunen. 
- Att denna tjanst ocks5 medfor ett fast lonetillagg. 
- Att uppdra St Utbildningsnamnden att ta fram en strategi for att rekrytera behoriga 

ffirskollarare till f" skolor I socio-ekonomiskt utsatta omr5den. 
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