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Barngruppers storlek i förskolan
I NT har vi under våren kunnat läsa om förskollärares uppror mot tuffa arbetsvillkor:
”Förskollärarna vittnar om brist på personal, övertid, högt stresspåslag och
dåligt samvete för att man inte hinner ge barnen tillräcklig uppmärksamhet.
Det de anser vara ett viktigt grundproblem är att barngrupperna är för stora.” 1

I kommunens övergripande mål i budgeten handlar ett mål om barngruppernas
storlek i förskolan:
”Barngrupperna i fo rskolan ska minska fo r de minsta barnen (…).
Maluppfyllelse: Andelen avdelningar i fo rskolan med barn i aldern 1-3 ar,
som har ho gst 14 barn, har o kat ja mfo rt med ar 2014.”
Detta är ett mycket angeläget mål, stora barngrupper och låg personaltäthet är ett
hinder för en trygg och lärorik förskola och ett arbetsmiljöproblem för förskollärare
och barnskötare i förskolan. Enligt årsredovisningen för 2017 går det framåt, andelen
småbarnsavdelningar med högst 14 barn har ökat med 21 procentenheter sedan
2016.
I februari 2016 införe Skolverket nya riktmärken för barngruppernas storlek:
”För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn.”2
Värt att notera är att Skolverket har angett ett ambitiöst riktmärke inte bara för 1-3åringarna utan även för de något äldre barnen. Norrköpings kommun saknar mål om
att minska barngruppernas storlek för barn mellan fyra och fem år. Det är viktigt att
minska barngrupperna för både barnens och personalens skull i hela förskolan – inte
bara för de yngsta barnen.
Feministiskt initiativ önskar därför svar på följande frågor:
1. Vad gör kommunen för att förbättra förskollärares och barnskötares
arbetsmiljö?
1 http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/forskollararna-har-fatt-nog-nu-sager-vi-ifran-om5245373.aspx
2 Skolverket (2016). Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper. Hämtad 2016-03-20:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-20161.244816/nya-riktmarken-ska-bidra-till-mindre-barngrupper-1.245981

2. Hur kommer det sig att det bara fnns ett mål om barngruppernas storlek för
barn mellan 1 och 3 år? Vad görs för att minska barngrupperna för barn
mellan 4 och 6 år?
3. Påverkar Skolverkets riktmärken kommunens mål och ambitioner om
barngruppernas storlek?
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