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Telefon: 08-527 332 00 vx   Fax: 08-24 44 20 
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Inbjudan till referensgrupp 

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att göra en översyn av förskolans läro-
plan.  

I översynen ska olika delar i förskolans läroplan förtydligas, uppdateras och sam-
ordnas. Läroplanens grundläggande syfte och intentioner ska dock inte förändras. 
Vid översynen ska Skolverket beakta forskning och studier inom förskoleområdet. 
Dessutom ska ett barnrättsperspektiv, ett funktionshinderperspektiv och de nation-
ella minoriteternas rättigheter och samernas rättigheter som urfolk beaktas. Skol-
verket ska vid genomförandet av uppdraget samverka med forskare inom aktuella 
områden. Skolverket ska även inhämta kunskap och synpunkter från Statens skolin-
spektion, Sameskolstyrelsen, andra relevanta myndigheter och organisationer, fors-
kare och experter inom förskoleområdet, lärosäten samt huvudmän, förskolechefer, 
förskollärare och annan förskolepersonal. Skolverket ska redovisa sitt förslag till lä-
roplan till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 23 mars 2018. 
 
Söker en bred förankring 
Skolverket önskar en så bred förankring som möjligt av förslaget om läroplan. Där-
för bjuder vi in till referensgrupper med representanter för myndigheter, lärosäten, 
organisationer och fackförbund. 
 
Under processens gång kommer vi att träffa samtliga referensgrupper gemensamt 
vid två tillfällen för att lyfta frågor som är av gemensamt intresse att förändra. Ut-
över detta kommer vi att träffa respektive referensgrupp enskilt vid två till-
fällen. Vid dessa tillfällen kommer vi att diskutera sakfrågor som är av specifikt in-
tresse för respektive referensgrupp att förändra. 
 
Delta i arbetet 
Skolverket bjuder in en person från Barnverket att delta i referensgruppsarbetet. 
Det vi förväntar oss av dig som deltagare i referensgruppen är att du delar med dig 
av dina erfarenheter och kunskaper på mötena. Du kommer också att få läsa utkast 
till text mellan mötena.  
 
Mötestider 
Vi planerar att träffa referensgruppen enligt följande:  
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• Idémöte onsdagen den 7 juni kl. 9.00 – 16.30 Clarion Hotel Arlanda. Vid 
detta tillfälle bjuder Skolverket på morgon- och eftermiddagskaffe samt 
lunch.  

• Torsdagen den 7 september 2017 kl. 11.00 – 12.00 i Skolverkets lokaler Fle-
minggatan 14 Stockholm 

• Idémöte torsdagen den 12 oktober kl. 9.00 – 16.30 Lokal meddelas senare 
Vid detta tillfälle bjuder Skolverket på morgon- och eftermiddagskaffe samt 
lunch.  

• Torsdagen den 16 november 2017 kl. 11.00 – 12.00 i Skolverkets lokaler 
Fleminggatan 14 i Stockholm 
 

Senast den 15 maj 2017 behöver vi få besked om du vill delta i referensgruppsar-
betet. Om du har behov av specialkost får du gärna meddela det när du anmäler 
dig. Meddela oss med e-post till magdalena.karlsson@skolverket.se 
 
 
 
Varmt välkomna! 
 
Magdalena Karlsson  Helena Karis  Anna Medin 
Undervisningsråd Undervisningsråd Jurist 
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