Åkersberga den 27.11 2016
Föräldraorganisationen BARNverkets remissvar ang. Förslag till allmänna råd om
måluppfyllelse i förskolan.

Vi önskar ett förtydligande om att små barns behov skiljer sig från äldre barns behov. Detta
behöver komma in i texten. Tex under Barns rättigheter sid 7(24).
Def. av barngruppens sammansättning kommer inte förrän under "Fördelning av resurser" sid
10(24) trots att uttrycket används tidigare. Bör flyttas till det första tillfället uttrycket används.
Borde finnas med i Allmänna råd sid 7(24) 3:e stycket under Barngruppens storlek och
sammansättning.
Upprepningar i texten tex sid 15(24) där sista stycket är en direkt upprepning av den tidigare
texten. Finns på flera ställen.
Sid 16(24) under punkten 1 önskar vi en ändring till ” Därför skall förskolechefen och
förskolläraren erbjuda olika former för hur vårdnadshavares inflytande kan utövas.”
Sid 16 under punkten 2 önskar vi en ändring till ”Därför skall arbetslaget….. känna trygghet
och förtroende för utbildningen - dess innehåll och personalens arbetssätt.”
Sid 17(24) rad 2 önskar vi en ändring till ” När ett barn börjar i förskolan är det därför viktigt
med en god introduktion utifrån barnets ålder och erfarenheter."
Sid 17 under punkten 3 önskar vi att utvecklingssamtalen sker minst en gång per termin, dvs 2
gånger om året.
I filen Konsekvensutredning Barnets rättigheter anser vi att det är anmärkningsvärt att
Skolverket tycker att genomförandet av intervjuer med 8 flickor och 2 pojkar i 4 - 5-års åldern
i Stockholm räcker som underlag.
Vi är positiva till att Skolverket understryker nödvändigheten av
- att introduktionen måste se olika ut för olika barn beroende på deras behov
- att barn och arbetslag måste hinna få en god relation under introduktionen
- att längden på introduktionen måste variera utifrån barnets behov
- att vårdnadshavaren måste få en tydlig information om introduktionen och vad som
förväntas av dem
- att vårdnadshavaren ska få veta vem som ansvarar för barnets introduktion
Med vänliga hälsningar
Gunilla Niss
Ordförande i Föräldraorganisationen BARNverket

