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Christin Rampeltin Molin hälsar alla välkomna och inleder med en kort presentation 
om vad som hänt sedan senaste dialogmötet i maj 2013.  

• Förskolan fått öronmärkta pengar.  
• Förvaltningen har påbörjat ett visionsarbete.  
• Satsning på lärarlöner.  
• Planer för en IT-satsning för skolan.  
• Annan pedagogisk verksamhet på obekväma arbetstider under 2014 
• Rekrytering bitr. förvaltningschef, med ansvar för förskolan och fritidshem 

 
Christins förhoppning är en fortsatt dialog.  
 
Kalle Söderberg fortsätter presentationen.  
Betonar vikten av dialog och hur viktigt det är för förvaltningen att få feedback från 
föräldrar.  

• Förstärkningen som beslutades i maj är  
2,5 mnkr för 2013 (gäller halvåret),  
5 mnkr för 2014.  
Det motsvarar 12 tjänster (= 0,25 på personaltäthet/barn per vuxen).  

• Återkoppling från mötet med förskolecheferna 
I stora drag positivt men viktigt att vara vaksamma.  
T.ex. bemanning på morgnar och eftermiddagar. En del förskolorna har 
prioriterat personaltäthet för de yngre barnen, ibland med minskad täthet för 
de äldre.  
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• Skolverkets undersökning hösten 2012 
Föräldrar i Sverige är nöjda med förskolan. Nästan 90 procent tycker att 
personalen gör ett bra jobb, att barnen är trygga och att pedagogiken är bra. 
Men många föräldrar är missnöjda med storleken på barngrupperna i både 
förskola och fritidshem 

• Personaltäthet i förskolan 
2012 låg Västerviks kommun på 5,2 barn/årsarbetare i genomsnitt, för riket låg 
snittet på 5,4.  
Slutet av oktober/början november 2013 kommer årets siffror för Västervik, 
först i början av 2014 kommer siffrorna för riket.  
En fråga ställdes om hur de här snitten räknas fram. Antalet barn kommer ur 
Dexter och personalsiffran kommer från centrala register som stäms av med 
förskolorna.  
Som svar på en fråga framkom att landsbygdsförskolornas bemanning inte har 
särskilt stor inverkan på genomsnittet.  

 
Margareta Lundgren delar ut ”Förskolans uppdrag”, för att kunna användas som 
underlag i gruppdiskussionerna.  
 
Alla närvarande delades in i två grupper, grupperna bestod av föräldrarepresentanter, 
förskolepersonal och politiker.  
 
Sammanfattning av gruppdiskussionerna 
Mycket diskussion har gått kring personaltäthet och resurser.  
 
Många föräldrar vittnar om frustration och om barn som mår dåligt.  
Föräldrarna möter stressade barn, det är en markant skillnad från tidigare.  
Viktigt med trygghet för både barnen och föräldrarna.  
 
Föräldrarna till barn på friförskolor vittnar om en annan vardag, hur löser de barnens 
situation?  
 
Verksamheten ska vara rolig och trygg för alla, idag är det svårt att uppnå.  
Mindre barngrupper.  
Föräldrar måste få tid till överlämning vid hämtning och lämning.  
Bra med åldersindelad verksamhet, för att barnen ska bli sedda.  
Viktigt att ge barnen möjlighet till aktiviteter utanför förskolan.  
 
Förskolan ska vara pedagogisk verksamhet och inte bara förvaring.  
Större marginal i personalgruppen skulle ge färre vikarier.  
 
Diskutera kostnadssidan, t.ex. hyran för lokalerna.  
 
Viktigt att dialogmötena fortsätter också för skolan.  
 
Fråga om det kommer skjutas till medel till barn- och utbildning i budget 2014? 
I november 2013 kommer fullmäktige ha kontrollstation för budget 2014. Då kommer 
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frågan om en eventuellt reviderad ram för barn- och utbildningsnämnden att tas upp. 
Den preliminära Barnpengen för förskolan 2014 ligger klar.  
 
 
Christin Rampeltin Molin meddelar att dialogmöten för skolan planeras för hösten 
2013.  
Gunnar Jansson tycker det är viktigt att i högre utsträckning få med landsbygds 
förskolorna och skolorna i dialogen.  
 
Kalle Söderberg tackar för alla synpunkter och för en givande dialog och önskar alla en 
trevlig kväll.  
 


	Minnesanteckningar från dialogmöte om förskolan 9 oktober 2013

